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ET NYT ARSSKRIFT?

Defer ikke uden betænkelighed, at vi med dette årsskrift bryder med en meget lang tra
dition. Siden Roskildenser-Samfundet blev stiftet er Roars Kilde udkommet hvert år med 
nyt fra foreningen: generalforsamling, jubilarfest, jubilarlister, lidt fra skolen før og nu, 
og samtidig har RKS lavet og udgivet sit eget årsskrift om livet på skolen i dag.

I de senere år har der været et vist samarbejde mellem redaktionerne m.h.t. stof, og det 
var derfor ikke en fjern tanke at gøre to årsskrifter til et. Vi kunne se adskillige fordele, 
ikke kun hvad angår arbejde og økonomi, men i høj grad i henseende til indhold: det 
ville give mulighed for nytænkning på flere leder. Men vigtigst af alt: Et fælles årsskrift 
for Roskildenser-Samfundet og Roskilde Katedralskole ville kunne tjene det formål at in
formere tidligere elever (Roskildenser-Samfundets medlemmer) langt bedre om RKS i dag 
og samtidig gøre Roskildenser-Samfundet nærværende for skolens nuværende elever.

Vi har derfor brudt en tradition - og startet en ny. Og vi håber, at dette nye årsskrift vil 
blive vel modtaget. Vi modtager gerne reaktioner fra læserne.

Med venlig hilsen 
de ansvarlige

Jens Jørgen Skou 
formand

Kurt Zimmermann 
rektor



ROARS KILDE
ÅRSSKRIFT FOR

ROSKILDE KATEDRALSKOLE OG ROSKILDENSER-SAMFUNDET 
NR. 78 JUNI 1996

GENERALFORSAMLING
1 ROSKILDENSER-SAMFUNDET 

LØRDAG DEN 8. JUNI 1996

Kl. 16.00: GENERALFORSAMLING på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde.

Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Studie- og uddannelsesfonden og Rejselegatet.
4. Fastsættelse af kontingentet.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Kl. 17.00: JUBILARFEST, Roskilde Katedralskole.
Velkomstdrink.
Festmiddag, 1/2 fl. vin (rød eller hvid).
Kaffe. Pris pr. kuvert kr. 300,-.

Beløbet opkræves ved middagen (må ikke sendes pr. post).
Efter middagen dans til 4 mands orkester.
Foreslå klassekammerater, at de også deltager.
Festlig påklædning.

Til dansen, der begynder ca. kl. 22.30 er der gratis adgang for alle medlemmer.

Tilmelding senest den 4. juni 1996, til advokat J. J. Skou, Hersegade 3, Roskilde, telefon 
hverdage kl. 9-1 6. Tlf. 46 35 21 11.

NB! Medlemmer blandt jubilarerne, der har modtaget særlig indbydelse, bedes af hensyn til 
bordplanen tilmelde sig på det fremsendte kort.
Betal venligst kontingentet straks på vedlagte indbetalingskort.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: Generalforsamling i Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening kl. 15.00.
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ARETS GANG PA ROSKILDE KATEDRALSKOLE
Med den følgende række artikler vil vi gerne give et indtryk af, hvad der ud over den 
daglige undervisning har haft betydning for skolelivet i dette skoleår.

LÆRERSAMARBEJDE MED LYNGHØJSKOLEN
Nogle elever oplever overgangen fra folkeskole til 
gymnasium som både brat og barsk.
For at blive klogere på hvorfor, og for at gøre over
gangen lettere har nogle lærere, der underviser 9. 
klasser på Lynghøjskolen, og nogle lærere, der har 
1 .g klasser på RKS, i skoleåret 95/96 indledt et sam
arbejde.

Vi har holdt flere møder, hvor vi orienterede hinan
den. Folkeskolelærerne får ofte feed back fra deres 
tidligere elever, og skolen får tilsendt de nye 1 .g'e- 
res første standpunktskarakterer. Vi, der har 1 .g, mø
der heldigvis mange elever, som med det samme 
stortrives med nye udfordringer, men altså også en 
del, der synes, at de nye krav er overvældende.

Allerede ved det første møde med Lynghøjskolens 
lærere blev vi meget klogere. Som gymnasielærere 
opfatter vi et fags bekendtgørelse som en fortegnelse 
over faglige mål og niveauer; de områder, eleverne 
skal være fortrolige med. Vi blev overraskede, da vi 
fik at vide, at folkeskolens fagbekendtgørelser er 
idékataloger. De nævnte områder er ikke uomgæn
gelige krav som hos os. Folkeskolens lærere udnyt
ter ideerne med hensyntagen til elevernes niveau og 
modenhed. Dvs. at to forskellige 9. klasser ikke blot 
læser forskelligt stof, men faktisk også kan have haft 
temmelig forskellige mål. Det er nyttigt at vide, når 
man står foran 28 forventningsfulde begyndere og 
prøver at pejle sig ind på noget, alle synes at nikke 
genkendende til. Det behøver ikke at være ele
verne, der har været sløve, når man må konstatere, 
at niveauet er meget differentieret!

Det har også været vigtigt at få at vide, at folkesko
len lægger stor vægt på, at elever føler, at de forstår 
alt - alle detaljer - før man går videre. Mange af os 
har sikkert forgæves prøvet at overbevise elever i 1 .g 
om, at de bare skal tage et fagligt begreb eller en 
formel til sig. Den dybere forståelse skulle nok ind
finde sig under det videre arbejde. Det er elever 

sjældent meget for; de vil have fuld besked med det 
samme, og nu ved vi altså hvorfor. Måske kan viden 
om dette problem føre til, at vi i fællesskab kan gøre 
noget for at løse denne pædagogiske hårdknude.

Jeg har fået virkelig meget ud af det egentligt gan
ske enkle arrangement. De timer, vi overværer hos 
hinanden bliver en spændende baggrund for de 
mere generelle diskussioner, vi på fællesmøderne 
tager op.

På disse møder har vi bl.a. talt om begreberne ka
rakterhop, lektier - og det faktum, at en del dygtige 
folkeskoleelever er fremmede over for lektier, fordi 
de udmærket har kunnet honorere kravene ved at 
arbejde på skolen - den nye frihed, som nogle blom
strer op under, mens andre snubler over pludselig 
at have ansvar for egen læring.

Vi har søgt og fået penge til fortsat samarbejde 
endnu et år, hvilket vi er meget glade for.

Margit Reyhé Dansklærer på RKS

Poul Janus Ipsen katalog, Gymnasieskolernes vandreudstilling
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BLOKDAGE PA RKS
På seks tirsdage har vi haft arrangeret undervisnin
gen i blokke à seks timer, således at et enkelt fag har 
undervist en hel dag i stedet for en enkelt lektion. 
Til gengæld har klassen ikke modtaget undervisning 
de fem øvrige blokdage i det pågældende fag. Det 
har givet mulighed for længere forløb og tid til for
dybelse.

Hvordan har eleverne oplevet disse blokdage?

Min første tanke ved ordet blokdag var, at ingen al
mindelige mennesker ville overleve hele seks timer 
old på en enkelt dag, men faktisk er mit syn på sa
gen nu ændret fuldstændigt.
De seks sammenhængende timer giver klassen mu
lighed for at gå i dybden med et emne på en helt 
anden måde end til daglig, idet der ikke er nogen, 
der skal skynde sig videre til næste time. Smart er 

det jo også, at frikvartererne kan lægges nogenlunde 
som det passer med programmet, så vi ikke skal 
stoppe midt i en vigtig og heftig diskussion.
Det er desuden min opfattelse, at mange højniveau 
sprogfag bruger blokdagen til at lave en øve-ter
minsprøve, hvilket er en særdeles udmærket idé, og 
måske særlig velegnet i de fag, hvor vi ikke har 
prøvet at være til skriftlig eksamen.
Jeg er altså i særdeleshed tilfreds med blokdagene. 
Old er trods alt ikke så slemt i større mængder!

Åsa, 3d

Og 2b giver her nogle glimt:

Roskilde Katedralskole rabler. Eleverne løber bag
læns rundt på gangene. Folk sidder rundt omkring i 
grupper, hvor det er muligt: på gulve, i kantinen, i 
klasserne og konverserer med fægtende bevægelser 

Annemette Rickert og Mette Pries, 3x
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eller med lavmælt hvisken. Er der mon tale om nye 
nedskæringer eller nypraktiserede undervisnings
former? En ting er i hvert fald sikkert: Set udefra lig
ner dette fænomen mest af alt en børnehave på ud
flugt i Zoologisk Have.
Kan det virkelig være rigtigt, at alt dette kan foregå 
på en studieforberedende uddannelse eller findes 
der en dybere tanke, som kan forklare denne be
mærkelsesværdige opførsel? Selvfølgelig er der da 
en tanke bag! Blokdagen har gjort sin entré på sko
len.

Rasmus og Steffen

Jeg kan ikke dy mig for at nævne lærernes indsats: 
dejlige, kreative og med inspirerende ideer for at få 
de søde små pus til at være engagerede. Nogle af 
klasserne havde gennemgået dagen med lidt af 
hvert såsom gruppearbejde, foredrag, film, opgaver, 
stil mm. En god bolcheblanding, mens andre sad på 
deres dertil indrettede stol med papir og blyant for 
derefter at kradse deres kanonideer ned til en tysk 
stil.

Anja

Blokdag - nu igen, dansk i 6 timer, hvordan skal vi 
dog komme igennem denne dag? Dette var et par 
af de bemærkninger, der rungede i lokale 31 tirsdag 
morgen. Det viste sig dog, at dagen blev noget gan
ske andet end forventningerne gav udtryk for. I 2b 
havde vi fået undervisningskonsulenten Søren 
Søgaard fra Berlingske Tidende til at komme og 
holde foredrag i 3 timer.... (Hans) foredrag var yderst 
informerende og interessant og ikke nok med, at 
han kom vidt omkring i journalistikkens verden, han 
formåede også at udtrykke sig så livagtigt og spænd
ende, at vi ikke kunne undgå at lade os rive med. 
Denne blokdag blev herved en oplevelse for 2b - en 
oplevelse, der har været med til at give os et posi
tivt syn på anderledes og alternativ undervisning.

Tine, Ane og Sanne

For os elever betyder det viden og socialt samvær 
med andre, men også at presset på vore skriftlige 
opgaver forsvinder, ligesom bøgerne i tasken.

Linda

En halv snes 1. g'ere havde en umotiveret og ukon
trollabel omgang med et par stakkels trommesæt... 
Infernoet umuliggjorde konversation, og kun med 
anstrengelser fik jeg en af de støjende unge mænd 
i tale.

Jacob

Alt i alt er blokdage et positivt alternativ til almin
delig skolegang, og det ville være en god idé at ind
føre dem en gang om måneden i fremtiden.

Henriette

Jeg vil lige nævne, at det fedeste ved blokdagen er, 
at man absolut ikke har den ringeste idé om, hvil
ken time man er i gang med. Man opbygger et pro
gram for dagen, og så arbejder man ellers stille og 
roligt med nogle små, indskudte pauser, hvor man 
lige kan svælge dagens træthed ned med en kop 
kakao fra centralgarderobens guddommelige auto
mat. Dagen bliver psykisk mindre stressende og 
man får derfor, synes jeg, et større udbytte af den.

Louise

Med hensyn til det at have blokdag må jeg komme 
med en illusionsbristende bemærkning: Er det nu 
smart? Når vi det samme på 6 timer på én dag, som 
vi ville have nået fordelt på 6 uger? I stedet for ... 
uovervejet at introducere et popfænomen ...skulle 
man måske, før det er for sent prøve at redde stum
perne af, hvad der er tilbage af den såkaldt almen- 
dannende gymnasieuddannelse.

Simon

Nogle mener, at lærerne ikke tager blokdagen ser
iøst nok og derfor ikke planlægger et til strækkeligt 
inspirerende program. De burde spørge os mere til 
råds, så vi i fællesskab kunne planlægge et program, 
der interesserede os til de pågældende dage, siger 
en elev i 2.g.

Majbritt og Pernille
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I BEGYNDELSEN AF NOVEMBER MÅNED DELTOG KATEDRALSKOLEN I:

OPERATION DAGSVÆRK!
Indsamlingen til Mocambique gik, for at sige det 
lige ud, skide godt! Vi samlede i alt 94.652 kr. ind 
her på RKS, hvilket er lidt mere end sidste år, der jo 
ellers var lidt af et rekordår!
Landsindsamlingen var på 7,2 mililioner kr. og der
for også en rekord.
Tak til alle jer forældre, der bakkede op om projek- 
tet; vi vil tilstræbe en hurtig projektopfølgning så 

både I og jeres håbefulde poder ved, hvad pengene 
bliver brugt til.

Vi håber, at lige så mange vil bakke op om Dags
værk til næste år, hvor projektlandet er Ladak, Tibet.

Maria og Katrine, 2a 
Operation Dagsværk.

Line Larsen, 3c
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I DECEMBER AFHOLDT IG'ERNE:

MELODI GRAND PRIX 1995
Scenerummet begynder at bølge, og jeg tænker til
bage på musiktimen, hvor bemærkningen første 
gang blev slynget ud i luften: Melodi Grand Prix... 
Billeder af Birthe Kjær og en colgate-smilende Jørn 
de Mylius iført paillet-glinsende jakke dukkede op i 
min bevidsthed. Men dette skulle jo være et Melodi 
Grand Prix på vores egen måde, og jeg indså hur
tigt, at det var en rigtig god idé. 

er igennem. Vi klarede den. Vi ryger i armene på 
hinanden, og ikke et øje er tørt. Dette øjeblik har vi 
ventet på i ugevis, og hvilket øjeblik! Det er sim
pelthen herligt!

Men hvad bliver det næste projekt?

Jonas Pi hl, 7 b.

Det var meningen, at alle 1 .g-klasserne skulle stille 
op med hver deres stykke musik, enten selvkompo
neret eller et kopinummer, og så dyste om 1. plad
sen. Vi valgte at lave nummeret selv. Jeg havde vel
villigt stillet mig til rådighed til at lave musikken, og 
der lå så teksten på mit bord. Slam!

Herefterfulgte mange søvnløse nætter, hvor jeg, ba
det i sved, vågnede og råbte: Jeg har det!, mens jeg 
sprang ud af sengen og nedfældede noget, som 
morgenen derpå røg i papirkurven. I dagevis sad jeg 
og stirrede ned i tangenterne: Kom til mig melodi I 
Kom unikke, perfekte melodi!

Men så en dag var den der. Melodien! Jeg skyndte 
mig at nedfælde den på noder, og i næste musik
time løb jeg, med julelys i øjnene, Benedikte i møde 
med papiret knuget i hænderne.

- Jonas! Vågn op! En tekniker rusker mig kraftigt i 
armen. I skal på om lidt!

Da alt omsider er stille, slår jeg den første akkord 
an, og så kører det bare. I sangen tilbeder vi 3. 
g'erne ( det er jo trods alt dem, der er jury), og den 
handler om, hvor fedt det bliver at komme i 3.g:

Men når vi bl ir' voksne og går i 3.g, 
så bl ir' det bare så fedt ska' I se.
Vi får lov at sidde i sofaerne, 
altimens vi får ros af lærerne.

Henimod slutningen slår sangen over i New York, 
New York, og med affekterede Fred Astaire-trin bli
ver der show-biz'et hen mod det sidste trommeslag. 
Bum!

Et sekunds stilhed. Så klapper folk. De klapper! Vi
Henrik Glass, 3a
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DEN FESTLIGE SIDE
AF RKS
I øvrigt er året præget af en række fællesfester: tema
fest for 3g'erne om 70'erne, karneval i februar, gal
lafest for 3g'erne i maj, hvor pigerne er iklædt helt 
eventyrlige kjoler og drengene dertil hørende smo
kings i diverse afskygninger. Til translokationsfesten 
i juni inviteres studenterne og deres forældre til mid
dag, hvortil der serveres spidstegt okse og alle er 
bænket i centralgarderoben.

Spidstegt okse

Balkjolen: Hanne Madsen, 3c
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I DENNE RÆKKE AF BEGIVENHEDER DER SAMLER OS ALLE, SKAL 
OGSÅ SIDSTE ÅRS JULEREVY PLACERES

JULEREVY 1995

Et lille, men særdeles slagkraftigt team af skolens 
bedste hoveder havde i løbet af ganske kort tid sam
menstillet et formidabelt show, der i sin ypperlige

Signe Bentsen og Kamilla Knub, 3b

satiriseren over samtiden spændte fra den nære 
hverdag i form af staveprøver og SU-regler til de 
store internationale sus fra de kongelige brudeskør
ter.

Pointerne nærmest stod i kø i saftige indslag, der 
takket være perfekt timing og et overdådigt person
galleri udstillede, hvor meget vi i vores søvngæn- 
geragtige hverdagstilværelse egentlig tager for givet; 
der blev f.eks. gået tæt på, hvor vanskeligt det kan 
være at formidle det helt rigtige budskab i TV-re- 
klamernes verden, ligesom ungdommens fordærv 
via kommercialiseret popmusik blev gennemgri
bende kritiseret gennem en dekadent Puls-værtin
des sociale problemer med rygning.

I perlerækken af personpræstationer er der særlig 
grund til at fremhæve den resignerede præst, der 
helt sikkert havde salens uforbeholdne sympati, da 
hans sande seksuelle disposition blev bragt for da
gen, fordi brudeparret havde problemer med rin
gene. I samme kontekst optrådte et utroligt fleksibelt 
par som bryllupsgæster og formåede på glimrende 
vis at gøre rede for de mange forskellige roller, de i 
løbet af revyen skulle udfylde.

Den yndige vejrprofetinde, kan spås en strålende 
karriere helt uden de mørke skyer, der ellers figure
rede i hendes vejrudsigt. Til de yndige må afgjort 
også tælles Alexandras RKS-look-a-like, der viste sit 
sande folkelige engagement ved senere at uddele 
Merci-chokolade og dermed bringe glæde til en stor 
gruppe mennesker, der ellers befandt sig i sorgens 
gråzone.

Til sidst skal nævnes et virkeligt talent udi synkroni
serede TV-reklamers ædle kunst, der som den soci
alt engagerede hustru virkede meget overbevisende 
både på den kolde ekspert og den undrende sal. En
delig var det selvfølgelig kun muligt at opretholde 
den præcise timing, fordi mange dygtige folk fra 
Stage Crew ydede deres bedste, hvilket er en hel 
del.

Anonymt indlæg i skolebladet RåKoSt.
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SKOLEKOMEDIEN PÅ RKS:

KVINDERNES DECAMERON
af Julia Voznesenskaja

Julia Voznesenskaja er født i Leningrad i 1943 og 
har siddet to år i straffelejr for sin samfundskritiske 
virksomhed. Stykket fortæller historien om otte yn
gre kvinder, som opholder sig på en fødeklinik i Le
ningrad. Kvinderne vælger at underholde hinanden 
med at fortælle hver deres historier om: 
KÆRLIGHED

Anne Mårtens, fra 2.a, der selv deltog som skue
spiller skriver:
Jeg har, som en af de eneste 2.g'ere i dette stykke 
lært en masse søde og sjove 1 .g.'ere at kende. No
gen, som jeg sikkert aldrig ville være kommet i kon
takt med ellers. Og det er egentlig det mest positive 
ved hele forløbet.
Selvfølgelig var det også spændende at spille et 
stykke af en russisk kvinde og for en gangs skyld at 
kunne stikke hovedet ind i en verden, der ellers er 
så fjern. Men selve skuespillet har ikke været det 
vigtigste. Næh, arbejdet før premieren, er det, jeg 
vil huske bedst.
Selv om vi alle var stressede og nervøse til det sid
ste, klarede vi alligevel det hele ret godt, på grund 
af vores samarbejde og tolerance. Vi hjalp og støt
tede hinanden. Og måske vigtigst af alt, vi var alle 

opsat på, at publikum skulle have, alt hvad vi kunne 
give. Vi ville knokle for at overbevise dem om, at de 
ikke var gået forgæves.
Tak for hyggelige stunder, jeg glæder mig til næste 
år.

Kommentar fra en tilskuer i skolebladet RåKoSt:

Stykket fulgte fint sit oplæg, men de historier som 
kvinderne fortalte var ikke nogen, som man kunne 
identificere sig med, eller umiddelbart forstå. Men
taliteten i stykket var simpelthen for langt væk fra 
min. I det hele taget var stykket ret uforståeligt. Det 
var en masse scener, som næsten ikke hang sam
men, dog blev de bundet sammen af en fuldstæn
dig sindssyg læge, der råbte og skreg ad kvinderne, 
så man glemte, at de var indlagt sammen.
Stykket blev dog fint båret af skuespillere, sangere, 
dansere, musikere og stagecrewet. Et af aftenens 
store talenter var klart Anne Martens fra 2a, som le
verede en strålende indsats i sine monologer. Ane 
Jensen fra 1u var genial som sindssyg russisk kvin
delig læge (mind mig om aldrig at blive syg i 
Rusland). Hvis du ikke så skolekomedien i år - er du 
gået glip af noget.

Foto fra prøver
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I MARTS VAR ALLE SKOLENS 2G'ERE PÅ STUDIETUR.
VI BRINGER HER BREV FRA EN AF KLASSERNE:

DA VIKINGERNE KOM TIL ITALIEN 
FOR ANDEN GANG
Så kom dagen, den gulerod vi havde ventet på 
næsten lige fra starten af 1 g: Firenze ventede på vi
kingerne fra Roskilde. Men vikingerne skal først 
klare den længere rejse, før de kan nyde af sydens 
frugter. Efter ca. 24 timers rejse med enkelte tilfælde 
af akut søsyge, åbenbaredes Firenzes indsejling for 
vore øjne, og vi vidste, at vi endelig var kommet til 
landet, der flyder med vin og lækker mad. Vi vikin
ger lagde hårdt ud (friske som vi var efter 24 timer 
i kahytter på under 2 kvadratmeter) med en mindre 
byvandring til Domkirken. Hermed konstaterede vi, 
at gennemsnits-italieneren i Firenze enten er en 
mørk japansk turist med et kamera på størrelse med 
en mindre brødrister eller en dansk gymnasieelev. 
Da vi endelig fik lejlighed til at blamere os med vo
res importerede italienske gloser lige fra en øl, tak 
til mine dæk mangler luft, kiggede de bare under
ligt på os, og fremstammede noget i retning af Før

youh? Special prihze, onhly too thausand. Ja, vi
kingerne var kommet til landet, hvor man sætter en 
sand ære i at bondefange dem fra Norden. Om af
tenen tog vikingehorden enten på irsk/engelsk pub 
eller besøgte det lokale kødmarked, i form af Firen
zes enestediskotek. Trods manglen på lokale skøn
heder og tilstedeværelsen af de lokale spaghetti 
Don Giovannier, morede vi vikinger os.

Onsdag invaderede vi den hyggelige og stemnings
fyldte by Siena, 70 km fra Firenze, og nød solen og 
atmosfæren på rådhuspladsen, der havde form som 
en kæmpe muslingeskal, og hvor indtil flere klasser 
havde fået samme gode idé. Trætte og udmattede 
vikinger, som vi var væltede vi ind i trange kahytter 
og satte stævnen mod nord. Vikingerne vidste, at 
smagen af Firenzes vin ville være på alles læber i 
lang tid for til sidst at forplante sig i deres vikinge- 
hjelme som en fantastisk oplevelse. Togtet til Fi
renze havde været særdeles udbytterigt, tænkte vi
kingerne og tumlede videre med skumle planer om 
nye italienske invasionstogter.

Thomas Vigild, 2z.
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FLEMMING & FLEMMING
- ET MØDE MELLEM TO GENERATIONER PÅ RKS

Flemming Vessel, 
realist 1956

Flemming Sørensen, 
student 1994

Når Roars Kilde og Årsskriftet for Roskilde Kate
dralskolesamles i ét hæfte, er det to forskellige mål
grupper, der samles i én: RKS' tidligere og nu
værende elever. Herunder hører samtidig både 
elever af den "gamle" og af den "nye" skole, og 
skønt ånden på RKS ikke er svundet med tiden, er 
der himmelvid forskel på skolen ved Domkirken og 
den nuværende i det vestlige Roskilde - faktisk en 
hel generation.
Vi var derfor to tidligere elever på RKS, som satte os 
sammen for at diskutere forskelle og ligheder samt 
pudsige oplevelser, som fandt sted i forbindelse 
med vores skolegang. Vi mødtes ifølge aftale, Flem
ming Sørensen, student 1994 og næstyngste med
lem af juniorudvalget i Roskildenser-Samfundet, 
valgt af RKS i 1994, og Flemming Vessel, realist 
1956, næstformand i Roskildenser-Samfundet og 
redaktør af Roars Kilde. Der var altså omtrent fy 
fa'en 40 år mellem vores skolegange på RKS.
Samtalen faldt hurtigt på, at antallet af gymnasie
elever og Hf'ere i dag er det relativt højeste nogen
sinde. Aldrig før har så mange unge søgt ind på 
gymnasierne - en tendens, som også er tydeligt i Ro
skilde Amt. Til sammenligning var det kun meget få 
forundt at komme i gymnasiet i 1956, hvor de fle
ste forlod skolesystemet efter 9. eller 10. klasse for 
derefter at gå ud i det pulserende liv. Flemming Ves
sel husker tydeligt de skrappe optagelseskrav, og at 
den daværende rektor Fogh docerede, at ingen, 
som ikke ville videreuddanne sig til noget fornuftigt, 
skulle vise sig som elever på hans katedralskole. Ser 
man derfor i fortegnelserne over tidligere elever på 
RKS, er det meget ofte imponerende og krævendé 

stillinger, de besætter, så det ser ud til, at rektor Fogh 
faktisk fik sin vilje.
I dag bruges gymnasiet ikke nødvendigvis som et 
led i videregående studier. Uanset om man vil være 
elektriker eller professor i filosofi er gymnasiet en 
god og nyttig måde at indlede tilværelsen uden for 
folkeskolen på. Det at gå i gymnasiet er ikke læn
gere noget uopnåeligt, som kun er for folk med store 
ambitioner eller stor faglig kunnen. Derved har en 
studentereksamen måske nok mistet en del af sin 
prestige men er absolut ikke blevet udvandet af den 
grund. Der kræves stadig en hel del af de stude
rende på landets gymnasier, og det må vel anses 
som en heldig tendens, at danskernes interesse for 
det samfund, som omgiver dem, og for den historie, 
vi har, er så voksende. Vi to tidligere RKS-elever re
præsenterer dermed også to forskellige opfattelser af 
RKS, hvilket allerede afspejles af vores første skole
dage.
Flemming Vessel: "Det var et helt andet skolesystem 
i min tid som skoleelev. Allerede efter 5. klasse i 
grundskolen kunne man af sin skole blive indstillet 
til optagelsesprøve ti I mellemskolen på Roskilde Ka
tedralskole, som var Roski Ideområdets eneste gym
nasium og oven i købet et statsgymnasium. Opta
gelsesprøven bestod både af en skriftlig og en 
mundtlig prøve, og blev bestået af ca. 25 - 30 %. 
Dette var der uhyggelig meget prestige i, og ingen 
blev bedømt mere lempeligt, fordi de måske havde

Sådan! 3 hårde men dejlige år afsluttes med huen.
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forbindelserne i orden. Ofte kom klasserne til at be
stå af elever fra Køge, Ringsted, Glostrup og Hol
bæk, som ivrigt pendlede frem og tilbage hver dag. 
Når man gik i så fin en skole, var det intet problem 
med en times transport eller mere. Derfor var RK- 
Serne stolte af deres skole og stillede store krav til 
sig selv og deres medstuderende.
Jeg husker en sjov episode fra min første skoledag, 
som understreger skolens status. Jeg var på dette 
tidspunkt ulveunge og stod i mine shorts, som små 
drenge ofte bardengang. Pludselig mødte jeg en æl
dre spejder, jeg kendte, som hed Mogens P.. og han 
udbrød nedladende: "Flemming, her på Roskilde 
Katedralskole møder man altså ikke op med be
skidte knæ!!" Så var tonen ligesom slået an.
Efter 10. klasse forlod mange RKS med en realeksa
men, mens de fleste dog gik videre og tog en stu
dentereksamen. Der blev samtidig optaget elever 
fra andre skoler, som også kunne tage en studenter
eksamen her, og man havde således to chancer for 
at komme på RKS."
Flemming Sørensen: "Helt så besværligt vardet ikke 
for mig. At søge ind på et gymnasium i dag kræver 
blot, at man har bestået en række fag i folkeskolen, 
og at man samtidig afens folkeskolelærere bliver er
klæret "egnet". Bliver man erklæret "måske egnet", 
eller "ikke egnet" skal man som regel gennem en 
optagelsesprøve. At blive optaget i gymnasiet er 
derfor ikke så snævert et nåleøje mere, og der er al
ene i Roskilde Amt 6 gymnasier at vælge i mellem. 
Folkeskolerne arrangerer som regel en række be
søgsdage, hvor man kan komme ud og se gymnasi
erne, inden man vælger. Mit første besøg på Ros
kilde Katedralskole afgjorde omgående valget. Her 
var tale om en homogen skole med et højt fagligt 
niveau, med masser af godt studiemiljø og med en 
fornem historie, uden at selve skolen virkede højti
delig eller prangende. På selve første skoledag var 
jeg dog meget lille. Kun en gammel klassekamme
rat, som skulle starte samtidig med mig, fik min ner
vøsitet til at dale. Så var vi da i det mindste to, som 
hverken vidste ud eller ind, og så kunne vi jo sam
men se ud som nogle, der lige var kommet ind med 
4-toget. De mange introarrangementer og den ufor
melle stemning fik dog hurtigt én til at føle sig 
hjemme."
Meget på RKS udover den blotte beliggenhed har 
altså ændret sig i de sidste 40 år. Et væld af nye tra
ditioner er kommet til, fx støttefesten, hvor der sam
les penge ind til 2.g'ernes studietur, forårskoncerten, 
og introlejren, hvor de nye 1 .g'ere tager ud i en 
hytte, og tilbringer nogle dage med at lære hinan

den at kende. Dog er gamle skikke som lanciers, 
gallafest, juleafslutningen i Domkirken, julerevyen, 
julesoldet og det at køre vogn stadigvæk et fast ind
slag i enhver RKSers skolegang. Af mange forskel
lige årsager føres mange traditioner, som bl.a. knyt
tede sig til RKS' forhenværende beliggenhed op ad 
Domkirken, dens høje alder eller tiden for 40 år si
den, derimod ikke længere ud i livet - til glæde for 
nogle og sorg for andre.
Flemming Vessel: "Gamle elever vil sikkert nikke 
genkendende til dengang skoleklokkens signal be
tød, at man skulle stille op i gården klassevis for der
efter at blive sendt ind, og at hver klasse havde en 
klassefører, som holdt regnskab med bl.a. frem
møde og opførsel. Desuden havde alle på den 
gamle skole morgensang kl. 9 hver morgen i solen
nitetssalen, hvorefter rektor bød godmorgen og for
talte om dagens begivenheder."
Flemming Sørensen: "Dette minder meget om de 
nuværende morgensamlinger, der kaldes til, når no
gen har noget på hjerte. Her er det frivilligt, om man 
vil møde frem, men det gør de fleste, da det som re
gel er emner, som vedrører alle, der bringes på 
bane."

Klassefest 2 elever og lektor fru Guhle.

Flemming Vessel : "Der blev arrangeret fester for ele
ver i 4. mellem og opefter, kaldet sold, og det var 
ikke tilladt at nyde, endsige medbringe øl eller spi
ritus. Men af én eller anden årsag havde den da
værende pedel Døssing som regel alligevel travlt 
med at samle flasker i gården efter festerne." 
Flemming Sørensen: "Til HROAR-festerne i 1994 
blev der solgt øl på skolen, og det at drikke var hver
ken tabu el ler et krav for at bl ive accepteret. Der var 
ingen løftede pegefingre, selv om man i det næste 
skoleblad ofte kunne læse om dem, der havde dum- 
met sig i en kæmpe brandert. Nutidens unge mener, 
at det bør være op til én selv at styre den slags. De 
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vil hellere selv sætte grænser, og langt de fleste 
kunne da også holde drikkeriet til festerne på et an
stændigt plan."
En anden parallel mellem 1956 og 1994 er de ture, 
man tog på. I 1956 tog man i 3. mellem på hyttetur 
til Roars Gård i Vig.
Flemming Vessel: "Der skulle bl.a. skrives stil om 
det lokale mejeri samt om brugsforeningen og en 
maskinfabrik, som lærerne alle lærte meget ind
gående at kende, efterhånden som de havde været 
der med 10 skoleklasser, som alle skulle se det 
samme. Men der var også tid til sjove aktiviteter og 
hygge som på alle andre lejrture."
I 1994 havde man fået indført en noget mere avan
ceret studietur i 2.g, der går til et sted i udlandet, 
som eleverne selv vælger og betaler for.
Flemming Sørensen: "Efter mange og lange tov
trækkerier valgte vi at tage til London. Det var en 
alle tiders tur, hvor vi kom rundt og se en masse og 
gjorde os en masse både gode og dårlige erfaringer 
med et andet land. Selv om London er en by med 
et fantastisk natteliv, var det hele ikke kun skæg og 
ballade - vi kørte efter et noget hårdt program, men 
hvad gør det, når alt, hvad man beskæftiger sig med, 
er nyt? Det var en utroligt god og lærerig tur, som 
alle 2.g'ere bør glæde sig til."
I dag er Roskilde Katedralskole en moderne skole, 
som har fulgt med udviklingen. Man har tilpasset sig 
det nuværende skolesystem og kan tilbyde en no
get anden studentereksamen end i 1956. Der er 
kommet nye fag til, mens andre er gledet ud i tidens 
løb. Miljøet på skolen er også blevet anderledes 
uformelt og personligt. Det er ikke længere kun re
spekten og ambitionerne, der holder eleverne til 
studierne, men også pædagogik, interesse og studi
emiljøet. RKS handler lige så meget om venskaber 
som om surt slid, og lærere opfattes da ofte også 
mere som venner og formidlere end som autorite
ter. Derfor tages der godt og grundigt gas på dem på

Det at køre vogn hører stadig ubrydeligt sammen med at blive student.

Lektor Byberg, 1954 på Roars Gaard lejrskole.

sidste skoledag. Elevernes interesse for, hvad der 
sker udenfor den hjemlige andedam, vækkes yder
ligere, når der kommer udvekslingsstudenter fra 
hele verden, som giver RKS et internationalt præg, 
ved at tage et skoleophold på RKS. De nuværende 
elever på RKS har desuden skoleblad, blå bog, elev
bog, morgenfødselsdage og efter-skole-aktiviteter i 
musik, idræt, teater, formning samt mange andre 
nylig opfundne traditioner og aktiviteter, som 
mange af de tidligere ikke kender.
Meget i dag er forskelligt fra 1956. Alligevel føles 
det ikke som om, man har gået på to helt forskellige 
skoler. Selv om Roskilde Katedralskole har haft to 
forskellige beliggenheder og et væld af forskellige 
regler, traditioner og personligheder gennem ti
derne, er der dog især én ting, som binder tidligere 
og nuværende elever sammen: RKS-ånden. Det, at 
have gået på en skole, som i den grad er historisk 
og alligevel sprudlende nutidig, vil vi altid huske 
med en vis stolthed. Vi er glade for vores skole og 
absolut ikke bange for at indrømme det. Uanset om 
man er student fra Domkirkepladsens eller Hyrde
højs RKS, står ordene "ARTIBUS INGENUIS" meget 
centralt i éns bevidsthed. At være student eller rea
list fra Roskilde Katedralskole vil altid være noget 
særligt, uanset om man gik ud i 1956 eller i 1994.
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PRÆSENTATION AF SKOLENS 
SEKRETÆRER
Nerven i RKS' liv er administrationskontoret. Her 
styrer 3 myndige kvinder med fast, men venlig hånd 
elever, lærere, rektor, pedeller og andet godtfolk. Vi 
bringer her et lille interview med Hanne Hemsø, 
Trine Svarre Møller (skolesekretærer) og Ditte 
Hjorth, der jonglerer med tallene. Sidstnævnte har 
været her længst og siger, at det skyldes den gode 
chef, at hun har holdt så længe. Hun har tidligere 
arbejdet i undervisningsministeriet.
Trine har haft Kurt som lærer i engelsk i tre år, så 
hun kendte allerede skolen, inden hun blev ansat. 
Hanne har arbejdet i England og har kun været på 
skolen i et års tid og er oprindelig bankuddannet. 
Hun har haft meget med børn at gøre gennem sin 
idræt.
De er alle tre enige i, at der er meget arbejde, og at 
det er en skrøne, at man arbejder mindre i det of
fentlige end i det private. Der er mange tids
krævende arbejdsopgaver på en stor skole, og der 
er ekstraarbejde, bl.a. fordi RKS er en skole med tra
ditioner.

Om eleverne:
Hanne: De er så søde alle sammen.
Trine: jeg troede også, man skulle komme ud til 
nogle forkælede unger, men langt de fleste er 
høflige og søde, påskønner vores arbejde og kom
mer og sludrer.

Om lærerne:
Trine: De er jo 70 forskellige mennesker! Det er 
sundt for mig at komme om bag kulisserne, efter jeg 
har været elev på skolen. Så oplever man pludselig 
lærerne som nogle helt andre mennesker end den
gang.
Hanne: Jeg synes, vi har et godt samarbejde med 
lærerne. Og de er generelt glade og hyggelige men
nesker. Men de kan godt virke lidt forkælede!

De gamle traditioner
Hanne: Bare på den korte tid, jeg har været her, så 
synes jeg, det er suverænt, man har forstået at få 
ånden med sig herud.

De åbne døre.
Ditte: Det kan være lidt forvirrende med konstant 
åbningstid.

Hanne: Vi har åbent kontor hele tiden, telefonen 
ringer, og der kommer hele tiden nogen ind.
Trine: Jeg kan godt lide Kurts politik med, at hans 
dør altid står åben. Jeg ville ikke bryde mig om en 
skranke.

Kunne I tænke jer at skifte job med lærerne?
Latter!!! Og i munden på hinanden: Nej!!!
Trine: Jeg har aldrig nogen sinde kunnet tænke mig 
at stå i den der underlige situation.
Hanne: Og dog! Det kunne jeg egentlig godt. Jeg 
kunne godt lide at stå og undervise - hvis jeg altså 
vidste, hvad jeg stod og snakkede om.
Ditte: Jeg er ikke lige den, der bare ville stille mig 
op og undervise.

De unge og deres holdninger?
Trine: Man forstår meget bedre de unge og deres 
holdninger, når man arbejder på en skole. Det er 
sjovt at arbejde på en skole med 16-19-årige.
Hanne: Jeg synes, man lærer meget af at være på en 
skole.

- Ja, så har man hørt det med.

Skolens sekretærer, fra venstre: Hanne, Ditte, Trine

15



SKOLE OG SAMFUND - SET I BAKSPEJLET...

Ole A. Jacobsen

Skole og Samfund er som bekendt navnet på en 
landsdækkende sammenslutning af skolebestyrel
ser, men det er slet ikke det, jeg vil beskæftige mig 
med, nej - det er såmænd Roskilde Katedralskole og 
Roskildenser-Samfundet.
Lad mig begynde næsten ved begyndelsen: Som
meren 1934 - jeg var netop blevet 6 år i juni, og 
spørgsmålet var om jeg skulle begynde skolegang 
nu eller vente til næste år. Min ambitiøse mor havde 
forlængst besluttet at jeg skulle være civilingeniør 
°g bygge bro over Storebælt samt Øresund. Imid
lertid var jeg ikke særlig fremmelig, så skolegangen 
blev udsat et år, men 2 måneder senere kunne min 
mor ikke holde mig ud længere, så ved efterårsferi
ens slut, blev jeg nærmest smidt ind i 1. klasse på 
"Den lille Skole", som også bar undertitlen, Forbe
redelsesskole til Roskilde Katedralskole - lige noget 
for min mor!

Jeg var således bagud lige fra starten, og det har jeg 
stort set været lige siden! Trods alt klarede jeg mig 
ganske godt - uden at blive overanstrengt - jeg var 
nr. 3 i klassen indtil 5. - da røg jeg ned på en 5. 
plads. Men det var jo på dette klassetrin livets alvor 

for første gang gik op for mig: optagelsesprøven til 
LATINSKOLEN. Jeg tog det ganske afslappet, men 
DET gjorde min mor ikke, og for en sikkerheds skyld 
blev jeg i foråret 1939 sendt ned til fru Terp Jensen 
på Kastelsvej - hun var berømt for at kunne læse ele
ver op til eksamen.

Selve optagelsesprøven husker jeg tydeligt - Lise 
Nørgaard beskriver den suverent i sin erindringsbog 
(side 240). Mit hold var vist nok på 96, og knap 60 
slap igennem nåleøjet - heldigvis flere af mine klas
sekammerater fra "Forbedreisen". Efter optagelses
prøven fik alle en gul kuvert, var den tyk var sagen 
klar - så var der vedlagt en bogliste - var den tynd... 
exit!

August 1939 - 1. mellem A og B - begge klasser blev 
placeret på 2. sal, A-klassens 30 elever kom fra Ro
skilde by og nærmeste omegn - Himmelev, Vedde
lev, Vindinge, Vor Frue, Svogerslev samt Kornerup, 
mens B-klassen bestod af "Bønderne" eleverne kom 
fra stations- og landsbyerne omkring Roskilde, men 
også fra Tåstrup, Køge, Ringsted, Frederikssund og 
tildels Holbæk - kun i sidstnævnte by var der et 
gymnasium - dog kun for drenge = STENHUS 
KOSTSKOLE - så det var RKS, der var SKOLEN den
gang.

9. april 1940 - ved 9-tiden samledes alle elever og 
lærere i Lovsangssalen, hvor rektor V.S. Lauritsen 
fortalte om den tyske besættelse og manede til ro og 
besindighed, undervisningen skulle fortsætte plan
mæssigt. Vor næste time var SANG med frk. Moes 
ved "Hornung & Møller" - hun var tydelig oprevet 
og spillede op til vore gode fædrelandssange, men 
inden den første var afsunget, brød en gynmasiast 
ind med besked fra rektor om at stoppe med natio
nale sange. Først da gik det vist op for mig hvad mi
stet frihed kunne være, senere blev vi klar over at 
frk. Moes havde sin boyfriend OLSEN siddende i 
det sydlige Afrika - hun måtte vente 5 år på at blive 
fru Olsen!

Ved translokationen i juni stiftede jeg første gang be- 
kendskab med ROSKILDENSER-SAMFUNDET. En 
ældre herre besteg talerstolen og uddelte legater og 
præmier til udvalgte elever - det gjorde ikke større 
indtryk på mig, for tilsyneladende skulle man ikke 
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alene være dimittent, man skulle også være bega
vet og/eller flittig - så jeg var på forhånd stærkt han
dicappet!

Jeg var altså elev i mellemskolen og realklassen i pe
rioden 1939 til 44 - i krigsårene - og disse satte af
gjort præg på dagligdagen og på os. Man kunne 
ikke rejse udenlands - til sidst heller ikke inden
lands, vareknapheden tiltog, næsten alle forbrugs
varer blev rationeret, lærere blev fængslet, andre 
flyttede til Sverige. Men humoren kunne ikke knæg
tes. Et eksempel : det blev efterhånden svært at skaffe 
brændsel til skolens opvarmning, løsningen blev at 
etablere et 5 meter højt skur i gården bag gym
nastikbygningen - og hele dette kæmpe rum blev 
fyldt på med tørv om efteråret. Den hidtidige cy
kelparkering blev henvist til selve skolegården, dog 
blev antallet af cykel-tilladelser begrænset yderli
gere. Blandt de, der måtte begynde at gå til skole, 
var undertegnede og min gode klassekammerat 
Henrik Bolvinkel - han boede på Frederiksborgvej - 
tæt ved grænsen til Himmelev. Trods cykelforbudet 
dristede Henrik sig til at cykle i skole, men den eks
terne inspector lektor C. Lund greb snart Henrik på 
fersk gerning, og Henrik fik krystalklart at vide, at 
han aldrig mere skulle driste sig til at ankomme til 
skolen på sådant et to-hjulet transportmiddel!!!

Næste morgen, et par minutter før det ringede ind, 
ankom Henrik til skolen - på cykel, - MEN denne 
gang på en et-hjulet, med skolemappen under ven
stre arm, lettende den lille, bløde hat med højre 
hånd, hilste han inspector med et muntert "God 
morgen lektor Lund"! Ingen af os anede at Henrik 
ejede et akrobatisk køretøj, og slet ikke at han me
strede det! Lektor Lund erkendte sit totale nederlag, 
men var storsindet nok til at bede Henrik give en 
opvisning i skolegården i spisefrikvateret - det 
gjorde han, og så var det egentlig ikke sjovt længere.

Krigen, begrænsningerne og restriktionerne gav 
sammenhold i det danske samfund, og så sandelig 
også på skolen - især i A-klasserne, hvor købstadens 
børn var samlet - hvorimod B-klassernes elever 
havde travlt med at nå de få transportmidler, der var 
til rådighed for hjemtransporten - jeg husker Køge- 
toget gik så tidligt at eleverne måtte forlade skolen 
10-15 minutter før det ringede ud... heldige asner!

I juni 1944 blev endnu en årgang dimiteret. Ved 
translokationen i skolegården uddelte ROSKILDEN
SER-SAMFUNDET som sædvanlig nogle legater, og 

nu var vi med på holdet, min klasse- og spejder
kammerat Kaj Holmbom var blandt modtagerne - 
det manglede da også bare - han tog realekssamen 
med UDMÆRKELSE. Men det der for alvor satte 
"Samfundet" i relief, var den kendsgerning at fore
ningens næstformand lensgreve F. Ahlefeldt-Laurvig 
indbød samtlige dimitenter - d.v.s. 46 studenter og 
36 realister, rektor og hele lærerkollegiet - alle med 
ægtefæller - samt øvrige foreningsmedlemmer, der 
måtte ønske at deltage, til RUSFEST på HOTEL 
PRINSEN, for hans regning! Og så var han endda 
ked af at der "kun" var plads til 300 gæster. Alle 
fremmødte måtte aflevere SMØRMÆRKER for 1 5 
gram, men så fik man også 3 retter mad, 3 slags vin, 
kaffe (d.v.s. kaffeerstatning), samt musik! SIKKE EN 
AFTEN - SIKKE EN AFTEN - den forening skulle vi 
naturligvis være medlem af.

Året efter blev RUSFESTEN ¡øvrigt holdt på FJORD
VILLA - arbejderbevægelsens højborg, som lå der, 
hvor Amtsgymnasiets sportshal ligger i dag. På 
Fjordvilla var der plads til 420 gæster - de fik tarte
letter, kylling og is, incl. vine og kaffe samt musik - 
alt betalt af lensgreven. Danmark var atter frit, der 
var Skt. Hans aften med bål i haven - RKS - 
HURRA... og frygtelige "tømmermænd" næste dag 
p.g.a. frugtvin og øl - skiftevis.

1954 - vort 10 års jubilæum - det blev noget af en 
fiasko, kun 4-5 mødte op i Byparken. Men der var 
sket en del i mellemtiden. I 1947 døde lensgreven 
- kaldet "Fritz den Gavmilde", rektor hed nu Hakon 
Fogh, Roskildenser-Samfundets blad - ROARS 
KILDE havde fået ny redaktør, Lise Nørgaard - 
hende har man hørt om både før og senere - der hol
des stadig Rusfester, Stiftelses- og jubilarfester i no
vember, og der kaldes til herlige dillettantforestillin- 
ger i Borgernes hus i København og "Samfundet" 
tæller over 1100 medlemmer. Men tiderne ændrer 
sig også, i 1954 må Rusfesten opgives af økonomi
ske årsager - valutasituationen har bedret sig, varer 
kommer endelig til landet i betydelige mængder - 
og folk bruger deres penge til indkøb - ikke til "tant 
& fjas".

1964 - vor 20 års jubilæum - vi kan atter samle klas
sen Rektor hedder nu Tolderlund-Hansen, "Sam
fundets" formand hedder Hans Rønø - også kaldet 
"Kong Hans". Vor gamle gymnastiklærer løjtnant 
Vald. Jensen dør det år. Skolen har nu 510 elever - 
man har måttet inddrage 1. sal i Bondetinget 1 - 
man er begyndt at fable om at skolen må flyttes til 
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større lokaler - der dimiteres 151 studenter og 13 re
alister.

1974 - vort 30 års jubilæum, vor klasselærer fru E. 
Andersen dikterer, at fremover skal vi modes hvert 
år - hun er jo ikke helt ung, og tør ikke se 5 år frem. 
Roskilde Katedralskole ligger på Holbækvej - at de 
kunne gøre det!!! Året før dimitteredes de sidste 10 
realister, og de første 37 HF'ere (Gud ved hvad det 
er for nogle?) - og 161 studenter - det er næsten en 
fabrik! Rektor hedder Henrik Lange - vor formand 
er fra Hedehusene - han hedder Peter Hartmann. 
Jubilarfesten er efter nogle år på skolen, atter tilbage 
på PRINSEN - oksehøjreb med gemyse og is, 1/2 fla
ske vin, 2 glas hedvin = 100 kr. Nye tiltag på sko
len, dimittentfest som fællesarrangement mellem 
"skole" og "samfund" - 350 deltager! - og i marts 
måned holdt man en fest for de 5 seneste årgange 
dimittenter - succes!

1984 - 40 år efter vi forlod RKS -men dér sker der 
stadig noget nyt. 1. januar 1983 tiltrådte en ny rek
tor ved navn Jytte Hilden, men allerede ved jubi
larfesten i 1984 har man måttet konstituere en an
den rektor, Kurt Zimmermann (damen havde ikke 
tid...) - og det var alle vist glade for. Jubilarfesten er 
atter tilbage på skolen, moseand, is, 1/2 flaske vin, 
2 glas hedvin samt kaffe = 250 kr. (bemærk inflati
onen siden 1974) - og så valgte man en realist fra 
1944 til formand - han hedder Ole A. Jacobsen - 
året før var Ivan llsøe tiltrådt, men sygdom tvang 
Ivan til at stoppe kort efter.

1994 - 50 år efter. Real A, samles stadigvæk hvert 
år - vi er blevet lidt færre. RKS' leder er stadig Kurt 
Zimmermann, men nu er han heldigvis "rigtig" rek
tor. Skolen dimitterer flere elever end nogensinde, 
men ROSKILDENSER-SAMFUNDET har ikke fået 
medlemstilgang svarende til de store årgange - 
tværtimod - der er kun 728 medlemmer. Jubilarfe
sten holdes nu i juni - og på skolen. Jens Jørgen Skou 
er formand og har været det i 8 år. Men året 1994 
er skelsættende, skiftende rektorer og formænd har 
gennem 25 år talt om RKS - Domkirkepladsen - Hol
bækvej, om VORES SKOLE og JERES SKOLE, men 
nu skimtes lys forude, 25 års jubilarerne er dimen- 
teret fra RKS på Holbækvej!!! Så om et par år får 
man jubilarer, som aldrig har kendt MIN SKOLE!!!

Jeg vil håbe at denne kendsgerning kan være med
virkende til at ROSKILDENSER-SAMFUNDET også 
har en fremtid. D. 28. oktober i år kan foreningen 
fejre sin 80 års dag. Når jeg tænker på hvor megen 
glæde jeg og mine klassekammerater fra1944 har 
haft - og stadig har - af jævnligt at mødes, kan det 
undre at medlemstallet ikke er større. Jeg vil varmt 
anbefale de nye dimittenter at melde sig ind i R-S - 
ikke for skolens skyld - ej heller for foreningens - 
men for JERES egen skyld, i denne computertid må 
vi mennesker holde lidt sammen...

På gensyn!

Ole A. Jacobsen

Ring og få en snak 
om ferie!

Dansk FolkeFerie
GI. Kongevej 33 • DK-16L0 København V 

Telefon 33 25 33 44
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RKS-glimt fra 50'erne...
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Biologi-time med 
rektor Fogh

Studentertale 1956

Sproglige studenter i 
Kongeporten 1956
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60'erne og 70'erne

Den gamle skole forlades 1969

Isa og 1 u i skolegården ved 
Domkirkepladsen 1968

Undervisning 
under karl i t- 
lofterne på 
Holbækvej
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Sidste skoledag 1971
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REFERAT AF

ROSKILDENSER-SAMFUNDETS
GENERALFORSAMLING
DEN 10. JUNI 1995

Roskildenser-Samfundets formand, advokat J.J.Skou 
bød de fremmødte medlemmer velkommen og ind
ledte generalforsamlingen ved at mindes de med
lemmer, der var afgået ved døden siden sidste ge
neralforsamling:

Student 1920 pens.bankprokurist Poul Mortensen 
Student 1926 kgl.aut.translatør Oluf Bach 
Student 1928 fhv.stadsbibliotekar Oluf Abitz 
Student 1932 cand.jur. Axel Wern
Student 1934 civilingeniør Peder Poulsen-Hansen 
Realist 1934 Ellen Margrethe Saksø
Student 1935 overlæge Kristoffer Hallager
Student 1937 direktør, cand.polyt. Carsten Worsøe 
udgået 1938 Birgit Abery Petersen
Student 1941 sognepræst Ib Lindegreen Andersen 
Student 1942 tandlæge Kirsten Bitsch-Christensen 
Student 1943 Grethe Christiansen
Student 1967 Flemming Mikkelsen

Til dirigent valgtes rektor Kurt Zimmermann, der 
konstaterede generalforsamlingens lovlighed i over
ensstemmelse med vedtægterne og med følgende 
dagsorden:

1. Beretning
2. Regnskab
3. Lånesager
4. Fastsættelse af kontingent 1996
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Formanden aflagde herefter følgende beretning:

I året der gik, startede det med det udvidede Roars 
Kilde med skolens 25. års festskrift for de nye byg
ninger. Senere fulgte generalforsamling, hvor vi fik 
valgt en kasserer og suppleret sekretariatsstaben 
med Bente Laursens tiltræden. Vi er således godt 
rustet til fortsat at leve op til foreningens formål: at 
vedligeholde forbindelsen og styrke forholdet mel
lem de tidligere elever fra vor skole.

Vi kan også se tilbage på nogle rigtige beslutninger 
om at overføre beløb til legatfonden fra lånefonden, 
idet der ikke har været en eneste låneansøgning. 
Her kan vi henvise til artiklen i Roars Kilde fra en af 
legatmodtagerne, som i hvert fald har haft en rig op
levelse bl.a. gennem vort beskedne tilskud hertil.

Vi har netop haft generalforsamling i Roskilde Ka
tedralskoles Biblioteksforening. Her er forholdet, at 
man stærkt mangler midler til fastholdelse af en me
get dygtig bibliotekar, der også behersker latin og 
tysk samt har et vist kendskab til græsk, hvilket er 
ideelt for færdiggørelse af registreringen af bibliote
kets bogbeholdning. Særligt interesserede kan altid 
henvende sig til skolen, og efter aftale med rektor 
kan der også arrangeres besøg i det gamle bibliotek.

Med hensyn til den årlige sammenkomst i forbin
delse med generalforsamlingen tegner der sig nu en 
god udvikling. Bestyrelsen er enig i, at den skal 
holdes på skolen, og at vi, som i år, efter general
forsamlingen har get-together med en drink, således 
at kammeraterne kan finde sammen klassevis, in
den man går til bords.

Akustikken i salen er fortsat ikke god, men vi har 
fået løfte om ekstra højttalere, så alle kan høre, hvad 
der bliver sagt.

Vi kan også glæde os over, at hele det praktiske ar
rangement er lagt i hænderne på skolens »festpe
del« Fathi, der sørger for mad, servering m.m. Det 
eneste Roskildenser-Samfundet skal, er at betale for 
de medlemmer, der er 60 års jubilarer eller mere. 
Hertil kommer, at vi naturligvis også afholder ud
giften til musikken, idet Niels Bernharts orkester i år 
spiller op efter middagen.

Ud over at være med i Biblioteksforeningen er Ros
kildenser-Samfundet også repræsenteret ved 2 med
lemmer i skolens bestyrelse. Her er det tidligere 
amtsdirektør Ernst Verwohlt, som efter sit arbejdet i 
amtet nu kan bidrage væsentligt med sine erfarin
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ger. Som den anden repræsentant er jeg indtrådt i 
bestyrelsen. Det er fantastisk givtigt at lære om 
gymnasieskolernes problemer, hvor på den ene side 
lovgivningen i gymnasieloven og Undervisningsmi
nisteriets bestemmelser skal følges, og samtidig er 
det Amtskommunen, der skal betale for det hele. 
Det er mit indtryk, at skolen har glæde af dette yder
ligere forum for behandling af problemer omkring 
skolen og dens trivsel. Nok er økonomien ramme
styret af amtet og kommunen, og i det daglige har 
bestyrelsen ikke megen indflydelse på økonomisi
den, men i andre sammenhænge tror jeg, at besty
relsen yder støtte til skolens ledelse, idet dels nogle 
forældrerepræsentanter dels nogle politiske repræs
entanter kan bidrage positivt til at udfylde ram
merne optimalt.

Der er netop udsendt en ajourført medlemsliste til 
alle medlemmer. Bestyrelsen mener, at vi kunne 
være mange flere til at løfte opgaven med at styrke 
og vedligeholde forbindelsen til skolen og de tidli
gere elever indbyrdes, og vi håber, at der evt. i frem
tiden bliver endnu flere, der ønsker at indmelde sig 
i Roskildenser-Samfundet.

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med en tak til 
bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. En 
særlig tak til sekretariatet med Inga Svarre Nielsen 
og Bente Laursen i spidsen, bistået kraftigt af Grete 
Præstmark i adressesøgning på de efterhånden utro
lig mange 25-års jubilarer. Vi får mere og mere over 
på edb, men arbejdet er stadig uhyre tidskrævende.

Tak til skolen og til rektor Kurt Zimmermann for al
tid beredvilligt samarbejde i forbindelse med Ros
kildenser-Samfundet.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som 
herefter godkendtes.

Kurt Zimmermann orienterede om rejselegaterne. 
To elever Susanne Basse og Susanne Simonsen (se 
deres breve side 33, 34) var af skolen indstillet til 
hver et rejselegat á kr. 5.000 til hjælp til en rejse til 
Australien, hvor de skal arbejde med 2 forskellige 
projekter inden for landbrug i samarbejde med Den 
kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Der var i 
det forløbne år ingen lånesager på grund af mang
lende interesse, da der findes andre muligheder, 
f.eks. SU. Det blev under eventuelt foreslået at 
overføre de disponible midler fra lånepuljen til rej
selegatformål, hvilket bestyrelsen vil arbejde på.

Herefter aflagde den nye kasserer Flemming Harry 
Jensen regnskab, ligesom låne- og legatafdelinger
nes regnskaber blev forelagt. Alle regnskaber god
kendtes, og revisorerne benyttede lejligheden til at 
komplimentere for den professionelle og overskue
lige udformning af regnskaberne, som havde lettet 
deres arbejde overordentligt.

Det årlige kontingent blev fastsat uændret således:

Almindeligt kr. 75
De unge (i 5 år) kr. 30

Livsvarigt medlemskab uændret kr. 750, idet prin
cippet om 10 gange årskontingent fastholdes.
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Marianne Kelstrup, Flemming Wahrén, Inga Svarre 
Nielsen og J.J.Skou, der alle genvalgtes.

Til afløsning af 2. års repræsentant for dimittenderne 
oplyste rektor, at repræsentanten for yngste dimit
tendårgang endnu ikke var fundet, men vil blive fo
reslået senere, hvorfor bestyrelsen bemyndiges til at 
vælge den pågældende på generalforsamlingens 
vegne.

Valg af revisorer: Man genvalgte Axel Hartmann og 
Jørgen Svarre Nielsen

Herefter afsluttede Kurt Zimmermann generalfor
samlingen, og formanden rundede af med en tak til 
dirigenten, og der blev udbragt et RKS-hurra for rek
tor og den gamle skole.

Års- og Jubilarsfesten indledtes med en drink, mens 
man samledes i skolens forhal. I forbindelse med 
festmiddagen for jubilarerne var der taler, bl.a. af 
rektor Zimmermann hvis tale bringes andetsteds i 
årsskriftet. Efter middagen spillede Niels Bernharts 
orkester.
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REKTOR
KURT ZIMMERMANNS
JUBILAR-FESTTALE
Den 10. juni 1995

Jeg står her som repræsentant for Roskilde Kate
dralskole i dag, den skole, som en del af jer forlod 
for 25 år siden, andre for 40 eller endnu flere år si
den. Det er jo almindeligt ved lejligheder som 
denne at tale om forskellen på »dengang« og »nu« 
for derpå at konstatere, at det var nu noget andet og 
bedre »dengang«. Det er rigtigt, at det ikke er alle 
forandringer, der er fremskridt, og det er ikke alle 
fremskridt, der er forbedringer.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på dette i almin
delighed men blot konstatere, at i en verden, der på 
informationsteknologiens vinger synes at hvirvle af 
sted hastigere og hastigere, er det tilfredsstillende, at 
der er nogle få uforanderlige størrelser, som f.eks. 
elever på Roskilde Katedralskole. Jeg tænker ikke 
på, at elever selvfølgelig til alle tider har været 
præget af den tid, de lever i, nej jeg tænker på nogle 
helt basale menneskelige reaktionsmønstre og hold
ninger, f.eks. til det at gå i skole og passe sine ting 
som udtrykt i følgende citat fra en elevs dagbog: 
»6.11. hørte jeg ikke rigtig efter lærerne, og jeg 
kunne ikke rigtig min historie og dansk...«. Citatet 
er fra en elev, der gik på RKS i årene 1840-44. Han 
forlod ganske vist skolen uden eksamen, men jeg 
tror, at I alle vil være enige med mig i, at kernen i 
hans udsagn er noget vi kan nikke genkendende til: 
Til al le tider, ja selv i dag er der elever, der ikke hører 
efter og ikke kan deres ting.

Det er rektor Boëtius, jeg citerer efter. Han skrev 
om den pågældende elev i skolens årsskrift fra 
1936. I parentes bemærket: jeg faldt over det, da 
jeg sad og snagede i, hvad I, der er 60-årsjubilarer, 
egentlig fik i gennemsnit til eksamen.

På enhver årgang, ja måske endda i hver klasse, er 
der elever, der forlader skolen uden at få en eksa

men, men hvor man nok tidligere i højere grad har 
konkluderet: eleven passede ikke til denne skole
form, evnerne rakte ikke til, er fokus i dag i langt 
højere grad omvendt: Det er skolen, der forpligtes 
til at tilpasse sig eleven.

Det er både godt og skidt. Det er godt for den en
kelte elev, for det medfører, at vi som skole og den 
enkelte lærer hele tiden må være opmærksom på 
udviklingen; man kan sige generelt udviklingen i 
samfundet, men specielt gælder det naturligvis i 
grundskolen og i det, man betegner som ungdoms
kulturen i almindelighed. Der gøres i dag et stort 
arbejde blandt gymnasiets lærere for at »følge 
med«, mange nye former for pædagogisk efterud
dannelse har set dagens lys. Og det er absolut nød
vendigt nu, hvor gymnasiet så småt er på vej til at 
blive folkets skole. Tager vi HF med, nærmer vi os 
en optagelse på næsten 50% afen ungdomsårgang. 
Tænk blot på, at der her i Roskilde alene er 3 gym
nasier, alle med mere end 600 elever.

Men jeg sagde også, at foruden godt er det også 
skidt, at skolen forpligtes til at tilpasse sig eleven, og 
det er det, fordi der lurer den fare, at kvaliteten af 
en studentereksamen ikke vil kunne bevares på sigt. 
Det øgede indtag betyder øgede forskelle i elever
nes forudsætninger. Det kunne der nok i høj grad 
bygges bro over med nye pædagogiske redskaber, 
og det bliver der som sagt også, men det er svært at 
se, at vi fremover skal kunne optage flere og flere - 
og de er alle erklæret egnet og skal derfor optages - 
hvis gymmasielæreruddannelsen på den ene siden 
forringes (jeg tænker her på den såkaldte sidefags
uddannelse), og vi på den anden side skal vedblive 
at have 28 elever i klasserne. Så tror jeg ikke læn
gere, at det kan lade sig gøre at bevare kvaliteten; 
ja, der er dem, der vil mene, at der allerede er sket 
et skred.

Det er klart politiske beslutninger, der skal til. Jeg 
håber, de kommer, for ellers minder situationen om 
den Bo Bojesen-tegning, der forestiller nogle mol
boer, der står oven på en kloakledning i strandkan
ten. Teksten lyder: »Så satte de klemme på næsen, 
trak huen ned over øjnene og håbede, at fraland
svinden ville klare resten«.

Jeg selv mener, at vi stadig har et kvalitetsgymna
sium. Jeg ved, at I fik en kvalitetsuddannelse, så jeg 
ønsker jer tillykke med jubilæet!

Kurt Zimmermann
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REKTOR KURT
ZIMMERMANNS TALE 
TIL STUDENTERNE 1995
Måske er der nogle afjer, der i engelskundervisnin
gen har stiftet bekendtskab med den amerikanske 
digter Robert Frost. Blandt meget andet har han 
skrevet et lille digt, der i enkle ord og vendinger be
skriver tilværelsen. Det centrale billede er en vej, 
der forgrener sig og bliver ved med det, og den, der 
færdes ad vejen bliver ustandselig stillet over for at 
skulle træffe et valg, og hver gang man har valgt, bin
der det. Valget kan ikke gøres om, man kan ikke 
bare skrue »vejen« tilbage og begynde forfra, og 
samtidig er det sådan (i digtet), at man ikke på for
hånd kan overskue konsekvenserne af de valg, man 
foretager.
Billedet og dermed digtet er slet ikke så dårligt - som 
vi siger på jysk - for hvor ofte er det ikke sådan, at vi 
stilles over for at skulle vælge og samtidig føler, at vi 
mangler noget for at kunne vælge kvalificeret. Ro
bert Frosts digt giver ikke noget svar, det ender i en 
tone af melankoli, men skulle man give et bud på, 
hvad der kan være med til at gøre egentlige eksi
stentielle valg kvalificerede, hvad det er vi rent fak
tisk bygger vores valg på, ja så er det vel hele vores 
fortid, både den individuelle erfaring og den kollek
tive, forstået som vores fælles erfaring: historien.
Betydningen af dette er ikke svær at illustrere, og slet 
ikke i år 50-året for Danmarks befrielse, men så 
kommer man også automatisk' ind på begreberne 
»rigtigt« og »forkert«, for valget har konsekvenser, 
både individuelt og kollektivt og er ikke lige »gode« 
eller »gyldige«. Som eksempler fra historien og lit
teraturen herhjemme kunne jeg nævne Kim Malthe- 
Bruuns breve og Tage Skou-Hansens bøger, f.eks. fi
guren Aksel, som mange af jer vil kende. I vil også 
vide fra historieundervisningen, at mange dengang 
valgte forkert, som f.eks. Aksel hos Tage Skou-Han- 
sen, de gjorde det af mange forskellige grunde, men 
bl.a. fordi de ikke kunne overskue konsekvenserne. 
Hvis vi nu i fremtiden skal gøre os håb om, at be
vægelser som nazismen ikke får medvind som tidli
gere, så har jeg kun ét bud på det. Vi må lære af hi
storien, så vi kan forstå os selv. Kun derved tror jeg 
kan vi træffe de rigtige valg.
Det kan nok ikke undre jer, at jeg i denne sammen
hæng kan finde på at komme ind på den uddan
nelse, som I nu netop har afsluttet, og netop frem

hæve det almene indhold, jeg ser det som værdi
fuldt, at gymnasiet er populært. Aldrig før har så stor 
en del af en ungdomsårgang gået i gymnasiet. Det 
sproglige gymnasium søges af flere og flere, og på 
begge linier er der stor interesse for de almene fag, 
og det er i hele gymnasiereformens ånd (den er jo 
nogle år gammel efterhånden), at den historiske di
mensions vigtighed understreges, og kan vi lære af 
historien, ja så kan vi også lære af skiftende perio
ders livssyn, hvad I jo fik lejlighed til at beskæftige 
jer med i årets danske stil.
Jeg citerer: »Den frihed, som fortjener navnet, er ret
ten til at søge vort vel på vor egen måde, så længe 
vi ikke udelukker andre fra at opnå deres eller lægger 
deres anstrengelse for opnåelsen hindringer i vejen«. 
(Citat fra John Stuart Mill). Det lyder besnærende, 
men det forekommer mig, at han glemmer noget 
væsentligt, som kommer med, når man læser Hans- 
Jørgen Nielsen: »Mennesket defineres ikke mere 
som en fast størrelse, som et entydigt individ. Det 
defineres snarere i forhold til sine medmennesker«. 
For er det ikke rigtigt, at når man handler - altså træf
fer et valg - så gør man det i forhold til andre? Stu
art Mills frihedsbegreb synes ikke muligt, og det bør 
vi være bevidste om, for ellers kan vi nemt komme 
til at vælge forkert.
Jeg tror på jer, som jeg tror på den uddannelse, som 
I har afsluttet nu, og jeg er ikke ene om det: Villy 
Sørensen skriver i et essay fra samlingen Digtere og 
Dæmoner: »At være en god europæer vil i disse ti
der sige at være mere end europæer. Men leder man 
efter opmuntrende tegn til, at et nyt og bedre Europa 
måske dog er ved at fødes, skal man ... lade blikket 
standse ved ... de frit omvandrende yngste euro
pæere, som formår at omgås uden på forhånd at 
anse hinanden for løjerlige«. De frit »omvandrende 
yngste europæere« - det er jer. I er fordomsfri og har 
alle muligheder for at handle overfor andre med an
svar i bevidstheden om jeres historie, både indivi
duelt og kollektivt.
Mit ønske for jer skal være, at I gør det, ikke kun fordi 
det er den eneste vej for os alle, men fordi deter »rig
tigt«.
Mogens Fog, der var medlem af Frihedsrådet, og en 
overgang sad som fange i Shellhuset i København - 
det, der jo blev bombet - havde en væsentlig hobby; 
det var i hvert fald hvad han kaldte det engang han 
blev spurgt, og hans svar var: »at leve«, og at leve er 
at handle.
Jeg håber, vi gav jer noget med, som I kan bruge - 
og husk både kærligheden og humoren!

Tillykke med eksamen!
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EDB PA KATEDRALSKOLEN
Skolens to datalokaler er forsynet med hhv. et pc- 
system og et Apple Macintosh power-pc-system. 
Sidstnævnte skyldes en merbevilling fra Roskilde 
Amt til amtets uddannelsesinstitutioner på gymna- 
sie- og hf-niveau.

Pengene var først og fremmest øremærket til etab
lering af et lokalt netværk, så skolen derved er for- 
beredtti] en fremtid som elektronisk skole. Men om 
det sker - og i givet fald hvornår - er endnu uafkla
ret. Indtil videre er det primært tekstbehandling og 
regneark, maskinerne anvendes til. Som nyt kan 
nævnes sprog- og grammatikprogrammer samt 
nodeskrivnings- og noderedigeringsprogram til 
skolens musikelever.

gerflade, der minder om den man kender fra Mac 
og Amiga, og det er derfor blevet meget lettere at 
skifte mellem de tre computertyper. Regneark og 
tekstbehandling er stort set ens og data kan uden 
større vanskeligheder flyttes mellem dem.

Efterhånden som vi får flere erfaringer med anven
delse af computere i undervisningen, og eleverne 
bliver fortrolige med regneark og tekstbehandling, 
kan vi se frem til, at databehandlingen vil ske i da
talokalet eller måske snarere hjemme på elevernes 
egne computere.

Niels Christensen og Nils Trautner, datavejledere

Med anskaffelsen af de nævnte 
Mac'er har skolen desuden be
væget sig i retning af multimedie- 
verdenen, idet samtlige 14 
maskiner er forsynet med cd-rom 
drev og lydkort. Men det må så 
også nævnes, at det stadig er 
småt med velegnet undervis
ningsmateriale.

Herudover findes der en række 
udstyr til de naturvidenskabelige 
fag.

Vi har 3 Amiga'er, der er anbragt 
på rulleborde og koblet til en stor 
tv-skærm. De bruges til dataop
samling og demonstrationsforsøg 
i biologi, fysik, kemi og matema
tik samt i natur- og teknikfag.

Med Amiga'erne behøver vi ikke 
at bringe en hel klasse til datalo
kalet og skal således ikke udfylde 
en hel undervisningstime med 
edb. Vi slukker for apparatet, når 
eleverne har forstået det rele
vante, måske efter 5-10 minutter, 
og stadig har vi lavet noget me
ningsfyldt.

Med Windows har de IBM-com- 
patible pc'ere fået en grafisk bru-

Kritik der reinen Vernunft: Esben Holdt, 3y
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ANVENDELSE AF COMPUTERE TIL EKSAMEN 
OG TERMINSPRØVER
I løbet af skoleåret 95/96 fik vi mulighed for at til
byde eleverne, at de kunne anvende computere til 
skriftlig eksamen. Eleverne kunne i begrænset om
fang låne skolens computere, eller tage deres egen 
computer med. Vi tilbød samtlige 3.g elever mulig
heden, og alle 44 interesserede fik lov til at anvende 
computere til skriftlig eksamen. De kunne anvende 
computer i følgende fag: dansk, biologi, samfunds
fag og sprogfag. På nuværende tidspunkt har vi af
viklet terminsprøven uden de store vanskeligheder, 
så vi håber ikke, deropstår problemer ved eksamen.

Jeg forventer, at antallet af interesserede elever til 
næste år bliver større end de 44 nuværende elever. 
Det giver formodentlig nogle problemer, som vi må 
prøve at løse.

Det er fantastisk vigtigt, at de elever, som hele de
res deres gymnasietid og måske noget af deres fol
keskoletid har skrevet på computer, også får denne 
mulighed til en skriftlig eksamen. Vi vil fra skolens 
side prøve at løse de problemer, som kan opstå i 
denne forbindelse, på en sådan måde, at så mange 
som muligt får mulighed for at anvende computere 
til eksamen.

Vi har også fået henvendelser fra elever, som gerne 
ville anvende computere til årsprøverne. Selv om vi 
finder ønsket rimeligt, er vi ikke i stand til at opfylde 
dette på nuværende tidspunkt.

Jan Troensegaard Nielsen.

Esben Holdt, 3 y
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FRIKVARTER PA RKS
Vi, to forårsforkølede 3.g'ere, tog en kold mandag 
formiddag en tur ned gennem RKS' kantiner. Eks
peditionens formål var at grave dybere ned i sko
lens klimatiske malfunktionerende varmeanlæg. Vi 
ville med andre ord forsøge at tage temperaturen på 
RKS:

Første underholdende indslag i den stadig menne
sketomme kantine var en afbleget pige, der sad og 
slængede sig i en af 3.g'ernes sofaer. For ligesom at 
bryde isen lidt bad vi hende først sige noget positivt 
om RKS - hvorpå hun brød hulkende sammen af 
grin! "Det er jo ret sigende, at vi nu har fået den der 
børnehavegang så vi (lærerne ?!?) ikke længere be
høver at huske numrene. Nu skal man bare huske, 
åh ja, jeg skal være i rødt lokale idag."
Hvad skal du så bagefter? "Først skal jeg sove en 
måned, og så skal jeg vel finde et arbejde. - Og så 
skal jeg læse kinesisk og være Kina-korrespondent 
på TV2!"

Lettere rystet flyder vi længere ind i kantinesyste
met, der efterhånden fyldes af halvtrætte elever. Ved 
et bord i vest-kantinen finder vi tre 1 .g'ere, der trods 
deres kun korte erfaringsgrundlag i gymnasiet, har 
spændende ting at berette.

Hvad forbinder I med RKS? "For mig står RKS for 
tryghed og firkantede bygninger med hyggelig at
mosfære (!!). Det vigtigste for mig er sammenhol
det."

Et indtil nu stille element bryder ind. "Deter lidt no
get fis at holde gang i de gamle traditioner her ude 
på marken!"

Vi vælger at grave dybere og spørger i stedet til lek
tiepres og personlig udvikling: "Man udvikler sig jo 
altid, men det er op til en selv, hvor meget man vil 
lære. - Og det der med lektiepresset, det styrer man 
sgu' selv. Det der rygte med, at man skulle sidde og 
lave lektier fire timer om dagen... Det gør jeg i hvert 
tilfælde ikke!"

Vi forlader disse endnu naive individer (de bliver 
klogere!!), og bevæger os hen til en flok forårskåde 
drenge for at se, hvad de har at sige om deres skole 
i almindelighed og frikvartererne i særdeleshed.

"Der er gang i frikvartererne. Der er for det meste 
madkamp, men ikke så meget i år, for vi har fået at 
vide, at vi ikke må - vi kunne jo skade folk i 
øjnene!!"

Signe Bentzen, 3b
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Efter nogen tågesnak formår vi at trænge igennem 
med det obligatoriske spørgsmål om lektier.
"Der er en del lektier - og en del tømmermænd. Det 
er problemet med lektier og tømmermænd, de er 
lige slemme!"
En anden blander sig i samtalen: "Nogen gange er 
der for mange, andre gange er der ikke særlig 
mange, en periode var det vildt slemt!" 
- "Vi snakker altså om tømmermænd!"

Mens drengene disputerer videre, lister vi os ube
mærket hen til, hvad der umiddelbart virker som 
mere velovervejede unge mennesker og beder dem 
associere på fænomenet RKS.
"Der er mange forskellige typer, derfor kan jeg godt 
lide RKS. -Det er ikke sådan, at man skal se ud på 
en bestemt måde; man er ligesom fri til at gøre 
præcis, hvad man vil, uden at være bange for at 
blive rakket helt ned

"Det er fedt med så meget musik og teater - og ju
lerevyen var især god."
En anden tager vores udfordring noget mere alvor
ligt: "Jeg synes også, at det giver sådan en trans
cendental følelse af reciprocitet, der kommer til ud
tryk, når man udfolder de labyiske landskaber i sin 
øh...danske stil."

Efter denne filosofiske udladning kan vi umuligt 
klare mere lommefilosofi i ét frikvarter; og eftersom 
det i øvrigt lakker mod enden, trækker vi en kop 
kakao i automaten og siver med strømmen ned til 
endnu en time. Hverdagen på skolen tromler vi
dere, som den har gjort det i flere hundrede år. - 
Men hvem sagde, at RKS var kedelig?!

Anne Marie og Signe, 3b

Signe Bentzen, 3b
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HER BRINGER VI REJSEBREVE FRA TRE MODTAGERE AF ROSKILDEN
SERSAMFUNDETS REJSELEGATER I DE SENERE ÅR:

COSTA RICA ES PURA VIDA!
Som tak for midlerne til hjælp til denne rejse sen
der jeg hermed et brev fra Costa Rica.
Costa Rica es pura vida! står der på de T-shirts, man 
kan købe i souvenirforretningerne. Hvordan går 
det?, råber den ene buschauffør til den anden, når 
de kører forbi hinanden på den ikke særligt brede 
bjerglandevej, og den anden svarer: Pura Vida!. Di
rekte oversat betyder det Rent liv, og Costa Rica er 
pura vida! Jeg har nu været her i 8 uger, og jeg ny
der hvert sekund. Costaricanerne er, som en back
packer, jeg mødte, sagde: Det mest imødekom
mende og gæstfrie folk, jeg har mødt, og jeg kan kun 
give ham ret.
Costaricanerne el 1er tico'erne som de kalder sig, har 
en lidt speciel holdning til livet: Intet er vigtigt, set 
med danske øjne i hvert fald! De er berømte for de
res tico-time - det vil sige, at det ikke gør noget, om 
man kommer fem minutter eller tre timer for sent til 
en aftale - det er ikke løgn! Man skal også være god 
til at orientere sig, hvis man skal begå sig i byerne 
herovre, for adresser er der intet af! Tico'erne ope
rerer i kendemærker, som ikke altid lige er til at 
finde ud af; f. eks. hedder det stadig Coca-Cola bus
stationen i San José (landets hovedstad) efter en 
kæmpe Coca-Cola flaske, der stod der for år tilbage! 
Men man kommer til at elske costaricanerne for 
dette - det gør nu altså det hele lidt sjovere!

Naturen her er storslået. Heldigvis er costaricanerne 
godt klar over det og har derfor fredet omkring 20 
% af landet til naturparker. I dette land, der kun 
dækker ca. 1/1000 afjordens overflade findes 5% 
af alle plante- og dyrearter i verden.
Selv om Costa Rica er det næstrigeste land i Cen
tralamerika efter Panama, er der mange sociale pro
blemer. Det var nogle af dem, jeg havde håbet, at 
Røde Kors programmet, jeg havde meldt mig til, gik 
ud på at løse. Men i stedet er jeg blevet sendt ud i 
en lille landsby for at undervise børnene i engelsk. 
Det er lidt af en udfordring at skulle undervise uden 
at have andet end en tavle og en pakke kridt. Jeg 
har godt nok været lidt uheldig, for de to sidste uger 
har alle landets lærere været i strejke, og skolen har 
derfor været lukket. Strejken kommer sig af, at 
lærerne, der er blandt de dårligst lønnede, har fået 
sat deres pensionsordning ned.
Indtil videre har det været en uforglemmelig ople
velse at blive integreret i et lille samfund i en anden 
kultur - især i et land som Costa Rica. Jeg takker 
endnu engang for legatet. Må det også komme an
dre til gode!

Med venlig hilsen Marie Lund Krag jensen 
Sproglig student 1994

Middagsmåltid med to af mine costa-ricanske venner, indtages på fortovsrestaurant
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LIVET PA EN AUSTRALSK FARM
Som tak for rejselegatet sender jeg hermed en hil
sen fra Australien.
Jeg er på et ni måneders udviklingsprogram med In
ternational Agricultural Exchange Association 
(IAEA).
Jeg arbejder på en grøntsagsfarm i Amiens, som lig
ger 20 km fra Stanthorpe i det sydlige Queensland. 
Santhorpe-området er forskelligt fra det øvrige Qu
eensland i og med, at det er et af de koldeste om
råder i delstaten, da det ligger 1000 m over havet. 
Om vinteren kan det blive helt ned til -15 graderom 
natten og dagtemperaturen inden for det samme 
døgn kan komme helt op på 25 grader. Om som
meren er det usædvanligt, hvis dagtemperaturen 
kommer over 30 grader, men jeg har dog oplevet, 
at den har været helt oppe på 37 grader.
Jeg og en norsk pige bor i et hus for os selv, så vi får 
et anderledes ophold end andre IAEA trainees i og 
med, at vi ikke lever i samme hus som vores værts
familie. Det er der både fordele og ulemper ved. 
Fordi vi bor alene, har vi lært at klare os selv i et 
fremmed land, men ved ikke at bo hos værtsfami
lien, bliver vi ikke direkte en del af familien, men 
jeg er yderst tilfreds med at leve på denne måde. 
Farmen er et 100% familieforetagende og blev star
tet i 1919 af vores værtsfars far og hans bror.
Mit arbejde består hovedsageligt i at plante, høste 
og pakke grøntsagerne, men der er naturligvis 
mange andre jobs, som også skal udføres. Foruden 
mig er der ca. 45 ansatte om sommeren og ca. halv
delen om vinteren.
Farmen sender sine produkter til store grønttorve i 

Brisbane og Sydney samt til et salatfirma, der laver 
færdigpakket salat. Endvidere sælges produkterne 
til eksport.
Australien er et land med mange kontraster, og alt 
er stort set enormt i forhold til Danmark.
På østkysten findes den frodigste jord, så det er ho
vedsageligt her, man finder regnskov og frugtplan
tager, og det er også her hovedparten af australierne 
bor. Det centrale Australien kaldes "The Outback" 
og her findes ørken og bushlandskab. Nogle af gård
ene herinde ligger over en times kørsel fra hinan
den. Til nogle gårde bringes der endda fødevarer ud 
med fly en gang om måneden pga. de store af
stande. På farmene herude har man ofte kvæg eller 
får.
Australske farmere har ofte brug for at eje store are
aler, da store dele af deres jorde er ubrugelige til 
landbrug eller giver et dårligt udbytte. Her på far
men er det kun 40 hektar, som er opdyrket ud af 5- 
600 hektar. Grunden er her, at der er mange sten og 
klipper.
Det er en utrolig oplevelse at leve i et andet land så 
forskelligt fra Danmark. Jeg har mødt mange for
skellige mennesker, men uanset om det er surfere 
eller forretningsdrivende fra the Gold Coast, far
mere eller skoleelever fra Santhorpe, er de alle me
get gæstfrie, snakkesalige og afslappede i deres livs
indstilling.
I marts rejser jeg på en tre ugers safaritur rundt i Au
stralien, og det glæder jeg mig utrolig meget til.

Susanne Simonsen, Australien.

Susanne Simonsen
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G'DAY MATES
Klokken var 2 om morgenen d. 4. september 1995, 
og jeg stod Palle-alene-i-verden i Darwin. Jeg havde 
nemlig valgt at rejse ud efter min studentereksamen 
og få indsigt i mere end mine bøger - Hvorfor mit 
valg så lige blev Australien, det undrer jeg mig sta
digvæk over, og den morgen ønskede jeg da også, 
at jeg havde været langt væk fra troperne, for 26 
grader om natten, det var lige lovlig varmt for mig.

Jeg havde nogle dage før fri, jeg skulle starte mit ar
bejde for ATCV, så dem brugte jeg til at vænne mig 
til klimaet og sproget. ATCV (Australian Trust for 
Conservation Volunteers) er en naturbevarelsesor
ganisation, som organiserer naturarbejde for private 
eller offentlige institutioner til unge frivillige, som 
melder sig til deres organisation. Jeg så frem til mit 
ATCVophold. Nej klap nu lige hesten! For jeg ville 
lyve, hvis jeg sagde, at de 2 første uger var lette. Pi
ger og drenge, det er aldrig let at forlade venner, 
kæreste og ikke mindst familie, men man bliver 
nødt til at gøre op med sig selv,om ikke det ville 
være værd at prøve noget nyt, og måske bedre!?!

Mit første møde med Australien var The Volly- 
House (voluntørhuset) hvor jeg mødte The Ant- 
highway og Børge: det første var myrer, som gik til 
og fra åbne poser med mel, sukker, ris mm. Børge 
var vores 'oversized' kakkerlak. Det var så slemt, at 
jeg så frem til at komme ud af huset. Men til min 
store skuffelse blev mine 2 første uger i Darwin, så 
jeg måtte pænt blive boende. Det første projekt gik 
ud på at fælde Coffeebushes fra en skråning, og 
plante nye native trees der, så det om nogle år 
kunne blive en park.

Vi gjorde kontoret opmærksom på, at vi hvert fald 
ikke havde tænkt os at blive i Darwin en uge mere. 
Og hvad skete der så - De sendte os til Alice 
Springs!

Vores arbejde i Alice Springs bestod i at rydde en 
natursti og sætte skilte op med pile, så ingen skulle 
fare vild. Vi blev mødt af nogle meget flinke og ar- 
bejdsvillige Rangers. Som et lille frynsegode viste de 
os alle de gode steder, som jo selvfølgelig ikke alle 
var kendt af turisterne. Og det var nok noget af det 
bedste - at de lokale, man arbejder sammen med, 
havde tid, selv efter arbejdstid, til at vise os rundt.
Efter i alt 8 ugers ATCV-arbejde var det på tide at 

sige farvel til vennerne og begynde min egen rund
rejse, ned ad vestkysten og langs hele sydkysten til 
Sydney.

Jeg vil til slut sige tak til Roskildenser-Samfundet for 
legatet på 5.000 kr., som muliggjorde en afslappet 
rejse uden de helt store økonomiske bekymringer. 
Til andre, som tænker på at tage til Australien, så er 
det en rigtig god idé at henvende sig til Skandina
visk - Australsk - New Zealandsk Venskabsforening 
- og jeg kan kun varmt anbefale ATCV, som også fin
des i Venskabsforeningens brochurer.

Susanne Basse, 4x

Susanne Basse
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ROSKILDE KATEDRALSKOLES
BIBLIOTEKSFORENING
Fra stiftelsen i 1992 og til efteråret 96 er det lykke
des Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening uaf
brudt at fortsætte registreringen af skolens gamle 
bibliotek, idet de midler, som er kommet ind via 
fonde og medlemskontingenter har rakt indtil da, og 
arbejdet med registreringen er nu omtrent halvt fær
digt.

Desværre har det vist sig vanskeligt (umuligt?) at in
teressere større fonde for projektet, og uden 
sådanne tilskud kan arbejdet formentlig ikke fuld
føres. Medlemskontingenter alene kan ikke gøre det. 
Vi stod derfor i efteråret 96 i den situation, at vi 

måtte afskedige Monika Jensen og standse arbejdet 
- en trist dag for foreningen, og jeg vil derfor gerne 
benytte lejligheden her til at rette en henvendelse til 
alle, der får dette skrift i hånden: Skulle der blandt 
Roskildenser-Samfundets medlemmer eller andre 
læsere af dette fælles årsskrift være nogen, der kan 
hjælpe os videre, hører vi meget gerne fra jer!
Lige inden Monika Jensen fratrådte, lavede hun en 
vignet om en af de værdifulde bøger, som vi havde 
fået restaureret.
En del af vignetten er aftrykt herunder.

Kurt Zimmermann

CHRISTIAN V.S DANSKE LOV FRA 1683
- EN SMUK OC NÆNSOM RESTAURERING

Det utroligt rigt annoterede eksemplar af Christian 
V.s Danske Lov kan vel roligt henregnes til sværvæg
terne i Roskilde Katedralskoles gamle bogsamling: 
Kong Christian den Femtis Danske Lov.
København 1683. Trykt af Joachim Schmedtgen. - 
(30) + 1014 + (86) sider. - 24,7 x 20 x 10 cm.
Trykt på tykt skrivepapir.
Bogen mangler titel kobberet med kongens portræt. 
Den er trykt med fraktur i forskellige størrelser. Ti
telbladet (uden impressum) er trykt med store, 
snørklede initialer, og hvert afsnit (lovparagraffer og 
overskrifter) indledes med et snørklet, rammeløst 
men kvadratisk begrænset initial. Kongens forord, 
som i højtidelighed kan sammenlignes med andre 
europæiske - også moderne - lovkompleksers 
præambler, omfatter 28 sider. Dette forord, som 
selvfølgelig skal vurderes ud fra enevældens tanke
sæt, og som i Dansk Biografisk Leksikon (DBL 2, bd 
20, 135) betegnes som ikke synderlig originalt, me
nes dog at være skrevet af medlemmet af den 3. re
visionskommission til udarbejdelsen af Danske Lov, 
den senere kancelliråd og justitsråd, Poul Nielsen 
Rosenpalm (1629-1688). - I Salmonsens Konversa
tionsleksikon betegnes værkets sprog ¡øvrigt som 
ualmindeligt godt, jævnt og klartog lovværket i sin 
helhed roses for sin Stræben efter Lighed for Loven, 
for sin Omsorg for den personlige Frihed og for en

34



i de Tider ualmindelig Humanitet. - Sidst i bogen 
findes et register over lovens 6 bøger og hver bogs 
enkelte kapitler (14 upaginerede sider) samt et alfa
betisk stikordsregister (72 upaginerede sider). Ryg
gen er dekoreret med guldstempler, men på bind
siden mangler Cristian V.s gyldne superexlibris og 
det fintciselerede snit, som ses på andre eksempla
rer (jfr. beskrivelsen i Thesaurus Librorum Danico- 
rum 17. århundrede, Kbh. 1990, s. 102-103). På 
permerne ses spor efter de spænder og beslag, bo
gen oprindeligt har været forsynet med.
Bogen, som af og til benyttes af lærere her på sko
len, på den måde, at den vises til eleverne i en 
klasse, eller der læses op af den, uden at eleverne 
dog får lov til at røre bogen eller bladre i den, be
fandt sig desværre i en temmelig dårlig forfatning. 
Selve bogblokken, bindingen samt kapitælbånd
ene, var ubeskadiget, men bindsiderne og ryggen af 
hel læder var meget beskadigede, både af et massivt 
og dybtgående ormeangreb, af dybe rifter og af ud
tørring og den deraf følgende skørhed af læderet, 
der i sin struktur nærmest var ved at smuldre bort. 
Desuden havde læderet løsnet sig fra de svære 

træpermer og fra ryggen. Alle kanter, dvs. den 
såkaldte forformering, endeformering og kapitæl
formering var slidt igennem.
I denne tilstand var bogen - i lighed med mange an
dre gamle bind her i samlingen - meget udsat for 
yderligere forfald, og det var derfor med stor glæde, 
ja begejstring, vi i efteråret 1993 tog imod bogbin
der Poulsens meget generøse tilbud om at restau
rere bogen. Denne gestus var tænkt både som en 
gave til den fornemme bogsamling og som en de
monstrationsrestaurering, der måske vil virke befor
drende på enkeltpersoners, institutioners og fondes 
lyst til at gøre noget ved det store finansieringsbe
hov (ca. 150.000,-kr. om året), denne gamle 
bogsamling står med. Finansieringsbehovet er rettet 
både mod en restaurering eller nyindbinding af de 
mange defekte bøger og mod en fortsat registrering 
og beskrivelse af bøgerne.
Nu, i efteråret 1995, foreligger bogen i nyrestaure- 
ret stand, og vi takker bogbinder Poulsen hjertelig 
for hans generøse gave og for det fornemme resul
tat, han har opnået med denne restaurering!

Monika jensen
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Gå Lektor Carl Chr. Craae: historie, engelsk.
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Sh Lektor Bjarne Skov Hansen: matematik, fysik, kemi, 

naturfag.
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Lm Lektor Ib Lumholt: dansk, engelsk, psykologi.
Lt Lektor Inge Lumholt: dansk.
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(46 32 89 88)
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Kommitteret:
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Roars-Kilde:
Redaktør, bogtrykker
Flemming Vessel
Andersen & Vessel
Københavnsvej 106H, 4000 Roskilde 
(46 75 46 77)

Redaktør:
Juniorudvalg:
Advokat Flemming Wahren 
Klosterengen 146, 4000 Roskilde 
(46 35 07 70) (42 37 18 02) privat

Steffen Petersen
Kimmerslev Mølle, 4140 Borup 
(57 52 62 86)

Flemming Green Sørensen
Købsmandsvænget 2A, GI. Viby 
4130 Viby Sj.
(42 39 39 57)

Dan Brun Larsen
Eget Bo 32E, 4000 Roskilde

Sekretariatets adresse: 
c/o Inga Svarre Nielsen 
Set. Agnesvej 2, 19, 4000 Roskilde
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RKS JUBILARER 1996
75-års jubilar
(kun medlemmer)

Student 1921
Oberstinde Ingeborg Havsteen, Bakkevej 8 A, 2830 
Virum.

65-års jubilarer
(kun medlemmer)

Studenter 1931

Lektor Arne Byberg, Baldersvej 22, 4000 Roskilde. 
Læge Oluf Martensen-Larsen, Ndr. Strandvej 105, 
3150 Hellebæk.
Fru Dora Schledermann, Hyldeageren 10, Trørød, 
2950 Vedbæk.

Realist 1931
Sekretær Inger Riis Christiansen, Frederiksborgvej 
118, 4000 Roskilde.

60-års jubilarer
(kun medlemmer)

Studenter 1936

Sproglige:
Lærer, fru Bodil Otto, f. Albretsen, Lærkevej 8, 2680 
Solrød Strand.
Fru Anne Marie Schou, f. Bitsch-Christensen, Søn- 
dersøvej 30, 3500 Værløse.
Direktør, cand.jur. Frits E. Hellborn, Ridebanevej 
11, 2820 Gentofte.
Overlærer Ellinor Jensen, Pilevænget 16, 2800 
Lyngby.
Redaktør, fru Kate Heilbo, f. Nors, Prinsesse Maries 
alle 12, 2.th, 1908 Frederiksberg C
Fru Margrethe Albrechtsen, f. Sander, Klostervej 3, 
B25, Vemmetofte Kloster, 4640 Fakse

Matematiske:
Læge Bernt Knudsen, Allehelgensgade 7, 4000 Ro
skilde.
Overdyrlæge Svend Thorsen, Solsortevej 8, 4000 
Roskilde.

Realister 1936:

Fabrikant Ernst Traugott Olsen, La Retama 8, U.R.B.
El Miradoe, Marbella, Spanien.
Landsretssagfører Chr. Rhedin, Caroline Amalievej 
32, 2800 Lyngby.
Læge Jens Tuxen, Chr. Petersensvej 22, 4500 Ny- 
købingvej Sj.
Fru Ellinor Wittrock Aller, Horisontvägen 49, S- 
12834 Skarpnäck, Sverige.
Kaptajn Mary Ørts, Eget Bo 13, 4000 Roskilde.

50-års jubilarer

Studenter 1946:

Sproglige

A-klassen:

Fru Bodil Gerlach, f. Fejerskov
Fru Ellen Marie Olesen, f. Helweg-Larsen, Alsvej 
1 7, 8240 Risskov.
Læge Finn Hjortskov, Skandrups alle 31, 3500 
Værløse.
Exam.art. Birgith Jacobsen, LI.Kannikestræde 4A, 
11 70 København K.
Sekretær Aase Baltzer Knudsen, Strandvejen 30, 
2100 København 0.
Lærer, fru Jytte Koed, f. Jensen, Romlundvej 2, 8831 
Løgstrup.
Kammerherre, oberst Hans Henning Jørgensen, 
Trondhjemsgade 2, 2100 København 0 
Småbørnspædagog Fru Agnete Jønsson, f. Kirkega- 
ard, Pilegårdsvej 101,2730 Herlev.
Provisor, cand. pharm., fru Inge Lyng, f. Madsen, 
Kløftevænget 17, 8700 Horsens.
Overlærer Kirsten Mygind, Hvedevænget 51, 2980 
Kokkedal.
Lærer, fru Ellen Karen Wittus Nielsen, f. Nielsen, 
Strandalle 1A,3., 3000 Helsingør.
Lærer, fru Inger Laustsen, f. Rasmussen, Marievej 
20, 2900 Hellerup.
Korrespondent Birgit Brunoe, f. Støvring Nielsen, 
Langemosevej 27, 2880 Bagsværd
Arkitekt M.A.A.Jørgen K. Vesterholt, afgået ved dø
den
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B-klassen:

Fuldmægtig Hans Helmer Andersen, Møllehusvej 
95, 4000 Roskilde.
Fru Anette Hänninger, f. Brødsgaard, L1. Maglekil- 
destraede 8, 4000 Roskilde.
Læge Preben Clausen, afgået ved døden
Kontorchef, cand. jur., fru Birte Elmquist, f.Linds- 
chow Jensen, Cl. Kongevej 121, 1850 Frederiks
berg C.
Afdelingchef Tage Riis Jørgensen, Frederiksborgvej 
53 B, 4000 Roskilde.
Fru Birgitte Pålsson, f. Laxdal, Solvallagata 28, Re
ykjavik, Island.
Stadsbibliotekar Kirsten Mortensen, Engholmvej 67, 
Himmelev, 4000 Roskilde.
Adjunkt, fru Kirsten Bjørkbom, f. Nielsen, Karseløk
ken 6, 5800 Nyborg.
Læge Bent Nyegaard, Gyden 18, 6000 Kolding
Dyrlæge Børge Pilegård, Thorsvej 1, 8680 Ry Sta
tion.
Chefredaktør Per Winther, Nørregade 46, 4100 
Ringsted.

Matematiske

A -klassen:

Overkirurg, dr.med. Jørgen la Cour-Andersen, Kal- 
undborgvej 143, 4300 Holbæk.
Managing Director Sv. Å. Andersen, 26 Haydens 
Road, Beaumaris, Victoria 3193, Melbourne, Au
stralien.
Skibsreder, konsulent Axel Bitsch-Christensen, af
gået ved døden
Overlæge, dr.med. Hans Jørgen Faarvang, Bakke
kammen 23, 4300 Holbæk.
Tandlæge Kurt Rode Gjølby, afgået ved døden
Overlæge, dr.med. Ole Mogens Hansen, Ledøjetof
ten 45, 2765 Ledøje-Smørum
Overtandlæge, fru Aase Liebe-Lindgreen, f. Jensen, 
Kvædehaven 113, 2600 Glostrup.
Afdelingsleder Holger Lindenskov Agertoft, Deg- 
nemosealle 15, 2700 Brønshøj.
Dommerfuldmægtig Valdemar Kersting 
Afdelingsleder, cand.jur. Poul Heller, Slotsgade 61, 
2.tv., 3400 Hillerød.
Organisationssekretær Bent Tue Jørgensen, Truel- 
strupvejen 2, 4130 Viby Sj.
Civilingeniør Poul Kroon, Solbyen 10, Hasseris, 
9000 Aalborg.

Dyrlæge Erik Buur Larsen
Major Folmer Løvholm, Egevang 4 A, Lindenborg, 
4000 Roskilde.
Sekretær Inger Drachmann, Provst Bentzonsvej 35, 
2860 Søborg.
Civilingeniør Helge Olsen, Lindeparken 53, 4700 
Næstved.
Overlærer Birgitte Poulsen, afgået ved døden 
Landinspektør Gunner Poulsen, Kongebakken 16, 
4000 Roskilde
Civilingeniør Bendt M. Sjølund, Maglegårdsvej 
403, 3480 Fredensborg
Lilian Christiansen, f. Tertz, afgået ved døden.

B-klassen:

Afspændingspædagog Birgit Fristed,f. Borgnæs, 
Sandskrænten 14, 2850 Nærum.
Advokat Peter Chr. Buch, Åstrupvej 5, 6100 Hader
slev
Fuldmægtig Carl Johan Christoffersen, afgået ved 
døden
Prokurist Poul V. Frederiksen, Enighedsvej 14, 2920 
Charlottenlund .
Lærer, fru Ellen Agnete Schrøder, f. Hansen, Spin- 
kebjerg 14, Gjellerup, 7400 Herning.
Director Elo K. Glinfort, 26023 Copiapo Circle, 
Deep Creak, Punta Gorda, FL 33983-5623, USA 

15/5-15/10: 340-360 Silver Birch Blvd. Mount
Hope, Ontario, Canada, Loriwo.
Prokurist Kaj H. Hansen,
Ove Juel Hansen,
Læge Aage Munk Jensen, Skt. Peder Kirkeplads 11, 
4700 Næstved.
Tandlæge, fru Kirsten Carstens, f. Sondergaard Ni
elsen, Diget 10, 4600 Køge.
Overlæge Anna Margrethe Nygaard,
Civilingeniør Anders Jørgen Munk Pedersen, Pile- 
havevænge 43, 2625 Vallensbæk.
Anne Lise Andersen, f. Pedersen.
Civilingeniør Ib Fryd Pedersen, Bagsværdsvej 
133D, 2., 2800 Lyngby.
Læge, fru Jytte Tissot, f. Pedersen, Sjølundsparken 
28, 3150 Hellebæk.
Boghandler Jørgen Thamdrup, Maglekildevej 3, 
1853 Frederiksberg C
Else Petersen, afgået ved døden
Kirsten Reiter, afgået ved døden
Børge Skov, afgået ved døden
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Realister 1946:

A-klassen:

Lærer Chr. Holmsø Andersen, Læssøegade 61, 
5000 Odense C
Lærer Poul Henning Beyer, Slotshaven 23, 4300 
Holbæk.
Fru Mette Eilersen, f. Bierring, afgået ved døden 
Bankfuldmægtig Holger Boserup, Brodalsvej 8, 
4600 Køge.
Karen C. Christiansen, Sonnerupgade 33C, Kr. Son- 
nerup, 4060 Kr. Saaby
Cand. polit. Holger Læssøe Engberg, 375 Riverside 
Drive, New York, N.Y.10025, U.S.A.
Direktør Hans Ejvind Hauders, tidl. Hansen, Strand
bakken 37, 4400 Kalundborg.
Fru Lis Prætorius, f. Hansen, Stigaardsvej 29, 2680 
Solrød Strand.
Autoforhandler Asger Jensen, Strandmøllevej 200, 
4300 Holbæk.
Overlærer, fru Elin Fjordbo, f. Kaltorp Hansen, Slet
tervig 15, 4944 Fejø
Ingeniør Erik Larsen, Skovparken 62,st.tv., 4600 
Køge.
Konsul Knud Kirstein, Consulado Real de Dinam
arca, Calle Blasco de Caray, 3,6, C., 29001, Mal
aga, Spanien
Fru Kirsten Frost-Nielsen, f. Faber Knudsen, Mad
vigs alle 3, 1829 Frederiksberg C
Overlæge Ove S. Lauritsen,
Fru Anne Margrethe Jensen, f. Olsen, Hovedgaden 
37 C, 4571 Grevinge.
Direktør Jens Chr. Smedegaard, p.t. Majuro Islands. 
Gdr.HolgerThingstrup, Langebækgård, Ølsemagle- 
vej 89, 4623 LI. Skensved.
Cand. polit. Kasper Vilstrup, Worsaaesvej 26, 1972 
Frederiksberg C
Fru Rita Gillesberg, f. Waneck, Frederiksborgvej 
157, 4000 Roskilde.

B-klassen:

Gdr. Kjeld Enevoldsen, Centervænget 41,3400 Hil
lerød
Ergoterapeut Ellen Maria Pedersen, f. Hellner, 
Fru An i Dill-Jensen, f. Jensen.
Telegrafist, lærer stud. Palle Jensen.
Direktør Erling Jørgensen.
Agronom Knud Kristensen, Vingevej 39C, 8830
Tjele

Overlærer Hans Chr. Larsen, Birkealle 16, 2650 
Hvidovre.
Gdr. Mogens S. Larsen, Tingstedvej 6, Reerslev, 
2640 Hedehusene.
Tandlæge Niels Jørgen Larsen, Klosterengen 20, 
4000 Roskilde.
Bankdirektør Aksel Nielsen, Hudiksvallvej 6, 4930 
Maribo.
Fru Kirsten Sørensen, f. Nobel, Maglekildevej 17, 
4000 Roskilde.
Fru Birte Wolfhagen, f. Petersen, 2708 Nottingham, 
Huston, Texas, 77005, U.S.A.
Fru Karen-Margrethe Vedel, f. Petersen, afgået ved 
døden
Fru Kirsten Grundlev, f. Sørensen, Arnevangen 47, 
2840 Holte.

40-års jubilarer

Studenter 1956

Sproglige

A-klassen:

Specialkonsulent Johannes Fogh Bang, Stenvænget 
15, Gadevang, 3400 Hillerød
Lærer, fru Inger Skov Andersen, f.Steen Bek, Bal
dersvej 1 8, 4873 Væggerløse
Lærer, fru Hanne Merete Jensen, f.Christensen, Nat
tergalevej 9, 3390 Hundested
Korrespondent, fru Liss Rørstrøm, f.Hermansen, Ta- 
astrupvej 30, 4370 St.Merløse
Korrespondent Lone Elisabeth Jackson, Ejgårds 
Tværvej 6,2., 2920 Charlottenlund
Afdelingsleder, fru Bodil Eve Jensen, 167 Pape Ave
nue, M4M-2WE Toronto - Ontario, Canada 
Tandlæge Jonna Ølsgaard Jensen, Vestmannagade 
2,2.tv, 2300 København S
Depotindehaver Søren Jensen, Banemarksvej 49, 
2605 Brøndby
Sygeplejerske, fru Annelise Valeur, F. Steen Jør
gensen, Skovbrynet 11,9900 Frederikshavn
Skoleinspektør Henning Blix, f.Jørgensen, Dyre
havevej 12, 5800 Nyborg
Konsulent, cand.jur. Henrik Poul Winge, Bjergsko
vvej 7, 4330 Hvalsø
Forskningsbibliotekar Ulla Elin Sander Olsen, Aka
demivej 37, 2800 Lyngby
Vibeke Christiansen, Sønderlundsvej 85, 4000 Ro
skilde
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Assistent, fru Kirsten Margrethe Bergquist, f.Spangs- 
berg Poulsen, Saturnvej 14, 4040 Jyllinge 
Lærer, fru Aase Ditlevsen, f.Rasmussen,

B-klassen:

Fru Helle Vibeke Wibholm, f.Baggers, Slåenvej 9, 
5560 Aarup
Faglærer Kirsten Brems Boberg, Drosselvej 43, 
4000 Roskilde
Lærer Vibeke Dahn, Budstikken 120, 2630 Taastrup 
Oberstløjtnant Ole A.B.C.Hansen, Præstetoften 2, 
Øster Egesborg, 4735 Mern
Lærer, fru Laura Turner, f.Holst, Solrød Byvej 49, 
2680 Solrød Str.
Fuldmægtig, cand.jur Johannes J. P. Irgens, Jægers
borgalle 43, 2920 Charlottenlund
Fru Edith Elisabeth Hansen, f.Jensen, Præstekærvej 
8, Ølsemagle, 4600 Køge
Inspektor Tove Lind Borre, Ørslev Klostervej 161, 
7840 Højslev
Vicebestyrer fru Inge Myrtle Ness-Banks, f.Jør- 
gensen, 9 St. Matthews Road, Wilke, Winchester, 
Hants 5022 6Bx, England
Lektor, cand.mag., fru Lise Helmer Petersen, f.Jordt 
Jørgensen, Allingevej 3, 8210 Århus V
Tandlæge, fru Kirsten Elisabeth Fiig, f.Nielsen- 
Skensved, Fuglebakken 12, 2670 Greve
Lærer, talepædagog, fru Karen Ingeborg Honoré, f. 
Otzen, Åvej 8, Himmelev, 4000 Roskilde
Afdelingsleder Hans Riese, f.Riis-Hansen, Østre 
Strandvej 13, 2670 Greve
Fru Bodil Uldal, Frederiksborgvej 105B, 4000 Ros
kilde

Matematiske

A-klassen:
Læge Torkil Christensen, Frederiksborgvej 123B, 
4000 Roskilde
Civilingeniør Verner Christiansen, Sønderlundsvej 
85, 4000 Roskilde
Oberstløjtnant Erling Werner Eriksen, Grønspætte- 
vej 2, 9800 Hjørring
Overlæge, dr.med. Hans Jørgen Buchardt Hansen,
Østerled 4, 2100 København 0
Kommandør Niels Helk, Bellisvej 32, 2970 Hørs
holm
Førstebibliotekar Ulla Højsgaard, Bornholmsgade 
4, 1266 København K

Overlæge, dr.med. Mogens Scharling, Frihedsvej 
14, 4700 Næstved
Civilingeniør Jørn Ole Jørgensen, Solvænget 4, 
3600 Frederikssund
Civilingeniør Alex Frede Knudsen, c/o A.D.B. post
box 789, Mainal, Philippinerne
Lektor, civilingeniør Jørn Mygind, Violvej 155, 7800 
Skive
Lærer, fru Grethe Ostergaard, f.Nielsen, Rundvan
gen 6, 2600 Glostrup
Viceskoleinspektør Kaj Gotthjælp Nielsen, Valmue
vej 6, 2970 Hørsholm
Skolepsykolog Ole Kinnerup, Jungsøvej 35, 4174 
Jystrup Midtsj.
Civilingeniør Arne Hytter Nørregaard
Statsaut.revisor Kurt Rasmussen, Hultmannsvej 2B, 
2900 Hellerup
Ingeniør Niels Rømer, Grønager 44, Gevninge, 
4000 Roskilde
Cand.oecon. Ole Røsaa, Solkrogen 18, 2960 Rung
sted Kyst
Advokat Jens Jørgen Skou, Hersegade 3A, 4000 Ro
skilde
Tandlæge Bent Klarskov Vilby, Middelfartsvej 3, 
Himmelev, 4000 Roskilde

B-klassen:

Direktør Ole Andresen, Ehlersvej 27, 2900 Hel
lerup
Lærer Steen Borup, Munkebakken 9, Antvorskov, 
4200 Slagelse
Konsulent, fru Lone Erkmann, f.Brunø, Egøje Vej 2, 
4600 Køge
Vicekriminalkommissær Kurt Askager, f.Frahm 
Hansen, Tyreengen 36, 4220 Korsør
Administrationschef Aage Hedegaard, Lilleager 18, 
2640 Hedehusene
Læge Per Hors, Frederiksborgvej 171, 4000 Ros
kilde
Lærer Jens Peter Jensen, Pedersvej 51,4600 Køge 
Civilingeniør, professor, Ph.D. Leif Bjørnø,D.LC. 
Stendiget 19, 2630 Taastrup
Cand.mag. Henrik Chr Saaby Johansen, Kvarmløs- 
evej 21,4340 Tølløse
Civilingeniør Knud Johansen, GI. Holtegade 16, 
2840 Holte
Cand.jur. Gorm Ladefoged, Toldbodgade 38B, 
1253 København K
Civilingeniør Kjeld Erkmann, Egøjevej 2, 4600 Køge
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Lærer Cerda Nielsen, Lumbyesvej 10, Bol.65, 7000 
Fredericia
Civilingeniør, fru Ulla Dahl Larsen, f.Nielsen, Øster
høj Bygade 74, 2750 Ballerup
Lærer Bente Nordly, Arendalsgade 9, 4.tv., 2100 
København 0.
Advokat, candjur, fru Ane Lundgreen, f. Nystrup, 
Østergade 3, 3200 Helsinge
Læge Vibeke Faurholt Pedersen, Gassehaven 15, 
GI.Holte, 2840 Holte
Lektor Holger Philipsen, Langvadgaard, Gøderu- 
pvej 5, 4000 Roskilde
Adm. direktør Einar Ramsing, Flat 11D, Skyline 
Mansion, 51 Conduit Road, Midlevels, Hong Kong, 
Fabrikant Knud B. Thyssen, Marbækvej 49, 3600 
Frederikssund

40 års jubilarer

Realister:

A-klassen:
Candjur, fru Inge Christoffersen, f.Bramsen, 
Ämneslärere, fru Susanne Larsson, f.Schack v. 
Brockdorff, Kuriergatan 5, S-25453 Hälsingborg, 
Sverige
Repræsentant Ole Knoth Brøndsholm
Lærer Sonnich Engsted, Hejreskovvej 22, Alsted, 
4173 Fjenneslev
Fru Inge Jochimsen, f.Frederiksen, Ringstedsvej 
671, Slimminge, 4100 Ringsted
fru Lilli Thrane, f.Nørholm Hansen, GI. Nybyvej 24, 
Eskær Plantage, Troense, 5700 Svendborg
Lægesekretær, fru Ida Friedrichsen, f. Høbo, Dyre
have 60, 6200 Aabenraa
Mogens Peter Saabye Højrup, Møllehusvej 55, 
4000 Roskilde
Forsorgsleder, fru Ingrid Hjarnaa, f.Bjørnø Jensen, 
Rungsted Strandvej 181 B, 2960 Rungsted Kyst
Fru Lone Hartington, f.Jensen, Strandgårsdvej 30, 
4736 Karrebæksminde
Mekaniker Jens Jørgen Jørgensen, Stålmosevej 6, 
Vindinge, 4000 Roskilde
Bankassistent Torben Fabricium
Erik Nielsen
Ekspeditionssekretær Jørgen Balster Pedersen, Nyl
andsvej 35, 2690 Karlslunde
Birgit Bøvig Petersen, Jernbanegade 11,4000 Ros
kilde
Fuldmægtig Ole Willumsen, Søager 20, 4000 Ros
kilde

B-klassen:
Viceskoleinspektør Kaj Aage Albrechtsen, Vinstrup
vej 8, Vinstrup, 4390 Vipperød
Agronom Poul Flengmark, Sluphusvej 4, 4000 Ros
kilde
Installatør Erik Friis, Præstemarksvej 32, 4000 Ros
kilde
Ingeniør Jes Vange, Buerupvej 11, 4450 Jyderup 
Birthe Noel Hansen, Dyssegårdsvej 20, 4320 Lejre 
Marketingschef Finn Skovgaard-Jørgensen, Vester
gade 21, 4130 Viby Sj.
Skolekonsulent Poul Herskind Oørgensen), Kirke
stien 8, 3630 Jægerspris
Ingeniør Peter W. Knaack, 44 Stafford Acre, 
Keg.Worth, Derbyshire DE74 2HY, England
Fru Else Joensen, f.Baltzer Knudsen, Lysholmparken 
66, Osted, 4000 Roskilde
Fru Gudrun Vibeke Mortensen, Egesvinget 10,4040 
Jyllinge
Bogtrykker Flemming Vessel, Abbetved Vej 2B, 
Lindholm, 4000 Roskilde
Fru Bodil Uhrskov, f.Petersen, Skadevænget 12, 
2791 Dragør
Revisor Hans Elenhardt Petersen, Skovbrinken 53, 
Englerup, 4060 Kr.Såby
Fru Herdis Lhjungmann Pedersen, f. Rasmussen, 
Højager 161,3400 Hillerød
Sektionsleder Hans Valdemar Thiesen

25 års jubilarer

Studenter 1971

A-klassen:
Programmør Niels Otto Adam, Læderhatten 27, 
5220 Odense SØ
Journalist Hans Gerhard Dall, Horsekilden 8, Svo
gerslev, 4000 Roskilde,
Cand.mag. Hanne Døcker, Græsedalen 1, 3600 
Frederikssund
Lærer Bodil Gregersen, Sundbyl i I levej 18, Jørlunde, 
3550 Slangerup
Forretningsfører, candjur. Henrik Piil Gøttrup, 
G I. Byvej 19, Allerslev, 4320 Lejre
Lærer Rita Søndergård (Hansen), Søglimt 4, Gund- 
sømagle, 4000 Roskilde
Torben Otto Hansen - afgået ved døden
Journalist Charlotte Hindø, Faksegade 22, 2100 
København 0
Adjunkt Gunvor Kirstine Rokkjær Jensen, Sankt Ag
nes Vej 10, 4000 Roskilde
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Cand.phil. Ulla Mona Kaaber, f. Jørgensen, Glente
husene 20, 2620 Albertslund
Økonomidirektør Arne Larsen, Munkebjergvej 4, 
4100 Ringsted
Tandlæge Susanne Mardahl, Vestre Kirkevej 2 B, 
2.tv, 4000 Roskilde
Lærer Margit Hartmann Nielsen, Spurvevænget 12, 
Højby, 4320 Lejre
Læge Georg Tamas Pal Söletormos, Kongebakken 
52, 4000 Roskilde
Bibliotekar Maj Damstedt, Humletoftevej 113, 
2830 Virum
Cand.jur. Lis-Anne Johansen, f. Thermann Hansen, 
Vandværksvej 6, Køng, 4750 Lundby
Fuldmægtig, cand.jur. Lena Lund, Godthåbsvej 11, 
4300 Holbæk
Sussie Ilselil Lykke Nielsen, Åvej 10, 4760 Vording
borg
Lærer Leif Reese Næsborg, Dalgårdsvej 39, 4250 
Fuglebjerg
Alis Lene Nejrup, f. Rasmussen
Lærer Jørn Pedersen, Klevekær 8, Svogerslev, 4000
Roskilde
Lærer Svend-Erik Pedersen, Marbækvej 11, 4050 
Skibby

B-klassen:

Børnehaveleder Merete Bak, Skoleparken 9, 8330 
Beder
Lærer Jonna Borglykke, f. Henriksen, Gravenstens
vej 1, 4180 Sorø
Marianne Hess - afgået ved døden
Salgsdirektør Flemming Hviid, Nivåpark 33, 2990
Nivå
Kulturhusleder, musiklærer Al Damlund (Jensen),
Hyldebjerg 48, 4330 Hvalsø
Kriminalassistent Arne Marius Skov Jensen, Gøge
vej 27, 4130 Viby Sj
Bodil Dorte Aspiazu, f. Jensen - er rejst til Spanien 
i 1978
Fuldmægtig, cand.jur. Klaus Villaume Kjær, Skov
kilden 7, 2880 Bagsværd
Fuldmægtig Susanne Krüger, f. Thorup Kruse, Lin
devej 7, 4000 Roskilde
Kirsten Bang Buchegger, f. Larsen, Seestrasse 366, 
8038 Zürich, Schweiz
Bibliotekar Pia Charlotte Larsen, Overdrevet 5, 
4291 Ruds-Vedby
Journalist Marianne Nielsen, Højdevangs Alle 35, 
2300 København S

Lærer Ann Charlotte Nydam, Åleslippen 4, 2620 
Albertslund
Lærer Bente Kjærulf Pedersen, Sønder Ottinggade 
4, 6100 Haderslev
Lærer Gertrud Thøfner, f. Rask, Bøgenakkevej 5, 
Terslev Overdrev, 4690 Haslev
Lærer Maria Christina Rodriguez, Morbærvej 25, 
4000 Roskilde
Vivi Rønne, Bøgeholmen 7, 2680 Solrød Strand 
Korrespondent/afspændingspædagog Hanne Hviid, 
f. Schleicher, Nivåpark 33, 2990 Nivå
Korrespondent Jette Sinius-Clausen, Langkær 
Vænge 39, 3500 Værløse
Lærer Ellinor Røber-Christensen, f. Sørensen, Kristt
ornsvej 38, 3300 Frederiksværk
Journalist Pia Elers (Thomsen), Strandvej 12, 5700 
Svendborg

C-klassen:

Inge Lise Hermansen, f. Andersen, Næstegårds- 
vænget 14, Løvel, 8830 Tjele
Socialrådgiver Else Marie Bjørnsen, El legårdsvej 23, 
st., 2820 Gentofte
Lærer Anne Schwartz (Hansen), Kikhøjparken 73 A, 
4300 Holbæk
Lærer Anne-Marie Helt Schaarup, f. Hansen, Hyl- 
lebjerget 8, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Bankassistent Dorethe Keiniche Hansen, Rosen
vænget 10, Vester Såby, 4330 Hvalsø
Bankassistent Lilian Veber Steenberg, f. Hansen, 
Hededammen 24, 2730 Herlev
Kreativ direktør Helle Sloth Forum, f. Haaning, Par- 
ceivej 120, 2830 Virum
Økonom Søren Lange Jacobsen, "Søbygaard", 8450 
Hammel
Lærer Lilian Feldborg Madsen, f. Johannesen, Deg
nebakken 28 A, 4050 Skibby
Ziska Dagny Larsen, Erantisvej 15, Vester Såby, 
4330 Hvalsø
Sekretariatsleder Ruth Ejdrup Olsen, Dron. Tvær
gade 22, 1302 København K
Lærer Rut Barkholt Poulsen, f. Ovesen, Fortunvej 49 
B, 2920 Charlottenlund
Peter Paul Reevold, Rønnebærparken 14, 4000 Ro
skilde
Cand.mag. Lis Stigier, Krusågade 24, 1719 Køben
havn V
Kinesiolog Birthe Straarup, Hejrevej 35, 4060 Kirke 
Såby
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Sygeplejerske Nelli Øvre Sørensen, Dalengen 24, 
Svogerslev, 4000 Roskilde
Niels Aagaard, Lyngbyvej 60, 2100 København 0 
Preben Aggerbeck Iversen - afgået ved døden 
Læge Lena Jensen, Knudsvej 5, 1., 4000 Roskilde 
Pia Traugott Nielsen, f. Olsen, Kirkestræde 4 C, 
4300 Holbæk
Anitta Bodil Nicolaisen, Hundshøjvej 19, Canløse, 
3660 Stenløse

Fysioterapeut Anne Margrethe Lyskjær Salomon- 
sen, f. Frølund, Strengevej 14, Lustrup, 6760 Ribe 
Radiograf Gurli Rømer Jensen, f. Kristensen, Engs
kolevej 12, 2730 Herlev
Stud.mag. Ivan Erik Petersen, Thyrasgade 4, 5., lejl. 
601, 2200 København N
Dis-koordinator Janis Granger, Overgaden Oven 
Vandet 30 A, 1415 København K

D-klassen:

Fysioterapeut Lisbet Annemarie Bakman Sivertsen, 
Frederiksborgvej 56, 4000 Roskilde
Lærer Mette Burup, Bygvænget 1, Bøstrup, 8870
Langå
Cand.mag., redaktør Susanne Djørup, Gersonsvej 
21, 2900 Hellerup
Lærer Anette Ellebæk (Hansen), Ewalds Have 69, 
4300 Holbæk
Cand.mag., adjunkt Irmelin Funch Jensen, H.C.
Lumbyesgade 21, 2100 København 0
Bibliotekar Liselotte Gabriel lensen, Marievej 42, 
3060 Espergærde
Socialrådgiver Grete Karen Pedersen, f. Jørgensen, 
Toldbodgade 4, 4000 Roskilde
Lærer Merethe Cramer Petersen, f. Larsen, Rette
strup 18, 4700 Næstved
Ergoterapeut Jette Vivian Lindstrøm, Solbyen 30, 
9000 Aalborg
Cand.mag. Palle Bo Nielsen, Toftegade 13, 4000
Roskilde
Sygeplejerske Lisbeth Egebjerg Olsen, Lundtoftevej
297 A, st, 2800 Lyngby
Sygeplejerske Annemarie Munk Pedersen, Vrids- 
løsestræde 21,2620 Albertslund
Ingelise Pedersen, Bymuren 79, 4.tv, 2650 Hvi
dovre
Cand.mag., fuldmægtig Ulrik Søborg Pedersen, 
Søagerparken 50, 2670 Greve
Lærer Vibeke Henriksen, f. Petersen, Læskovvej
217, 4632 Bjæverskov
Socialrådgiver Lise Ingerslev Roberts, f. Sørensen, 
Lykkegårdsvej 382, 8472 Sporup
Lærer Inger Østergård Andersen, Brombærhaven 6, 
2680 Solrød Strand
Specialkonsulent, cand.jur. Anne Marie Elkjær, Ul- 
riksdalvej 14, 2500 Valby
Ellen Holm, Esromgade 11, 3.tv, 2200 København 
N

U-klassen:

Radiograf Susanne Bøllingtoft, Engvej 104, 2300 
København S
Afdelingschef Anne Marie Dybdahl Christoffersen, 
Ibsgården 58, Himmelev, 4000 Roskilde
Civilingeniør Steen Øgaard Dahl, Skt. Agnesvej 10, 
4000 Roskilde
Docent, civilingeniør Karsten Høgh Jensen, Gade
vangen 49, 2800 Lyngby
Prokurist, cand.jur., civiløkonom Per Schwartz 
(Jensen), Nørre Farimagsgade 69, 1 .th, 1364 
København K Civilingeniør Morten Jørgensen, Asa- 
vænget 10, 2800 Lyngby
Advokat, amtsrådsmedlem Flemming Damgaard 
Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kr. Hyllinge 
Civilingeniør Carl Erik Sanders Nielsen, Eremitage
parken 369, 1 -B, 2800 Lyngby
Lektor, lie.polit. Troels Østergaard Sørensen, Mun
kedammen 11, Allerslev, 4320 Lejre
Dyrlæge Ellinor Andersen, Åby Søndre Gade 21, 
9440 Åbybro
Afdelingsforstander, cand.scient. BentTolstrup Chri
stensen, Nørremarksvej 26, 8830 Tjele
Lærer Poul Henning Håkonsen, Soderupvej 102, 
Ågerup, 4000 Roskilde
Rose Mary Koplev, f. Larsen - afgået ved døden 
Souschef, sygeplejerske Ulla Lissi Duwander, f. 
Madsen, Stenlandsvej 48, Vindinge, 4000 Roskilde 
Læge Hans Drabæk (Nielsen), Classensgade 61, 
5.tv, 2100 København 0
Biokemiker Arne Agerlin Olsen, Kapelvej 62, 2830 
Virum
Fysioterapeut Anne-Marie Wøldike, f. Rasmussen, 
Skovbogade 21,4000 Roskilde
Seniorprogrammør Lise-Lotte Lindholm Mikkelsen, 
f. Rasmussen, Stakhaven 8, Sæby, 4070 Kr. Hyllinge 
Arkitekt Arne Wamsler, Kromarksvej 15, Osted, 
4000 Roskilde

45



V-klassen :

Fuldmægtig Claus Juhl Andersen, Cl. Vindingevej 
25, 4000 Roskilde
Civiløkonom Michael Hans Andreas Bardram, Pi
bergårdsvej 12, 4040 Jyllinge
Lærer Anette Skafte, f. Bjergager, Lundely 5, 2900 
Hellerup
Læge Allan Butans Christensen, Set. Jørgensvej 5, 
4000 Roskilde
Læge Kent Eldov, Strandboulevarden 104, 3.tv, 
2100 København 0
Læge Thomas Arent Filtenborg, Haraldstedvej 70, 
4100 Ringsted
Lærer Bent Hansen, Hulegårdsvej 8, 4320 Lejre 
Gårdejer Finn Hansen, Smedegade 20, Snoldelev, 
4621 Gadstrup
Lektor Steen Lykke Jensen, Spurvevænget 12, 
Højby, 4320 Lejre
Akademiingeniør Stig Hoffmann Johansen, Vænget 
1,4622 Havdrup
Revisor Jan Jarman Jørgensen, Prins Burisvej 5, 
4000 Roskilde
Arkitekt Jens Kieldsen, Stenmarksvej 30, 4100 Ring
sted
Bankdirektør Frank Alex Kristensen, Postboks 75, 
3900 Nuuk
Civilingeniør Torben Mølgaard, Stadagervej 72, 
2730 Herlev
Civilingeniør Allan Pedersen Nyrup, Stengårds Alle 
39 B, 2800 Lyngby
Læge Jørgen Olsen, Hirsevænget 3, 4690 Haslev 
Psykolog Mette Skovgaard Christensen, f. Olsen, 
Søtoften 49, 2820 Gentofte
Tandlæge Jørn Ole Christiansen, Ribe Landevej 
240, 7100 Vejle
Overlærer Birgitte Dybdahl, Ingstrup Alle 23 B, 
2770 Kastrup
Civilingeniør Mogens Juncher Jespersen, Mount 
Oval, Rochestown Road, Co.Cork, Eire
Sygeplejerske Peter Engelbrecht Nielsen, Horsekil- 
den 23, Svogerslev, 4000 Roskilde
Ebbe Nordbo, Clermontgade 23 B, 4000 Roskilde 
Direktør Søren Skafte (Poulsen), Lundely 5, 2900
Hellerup

X-klassen:

Søren Christiansen, Sivænget 4, Snoldelev, 4621 
Gadstrup
Ole Christoffersen, Ryvangs Alle 72, 2900 Hellerup

Ingeniør Niels Ole Galle, Fasanvej 33, 4300 Hol
bæk
Kontorchef Ole Bjørn Hansen, Kirkebakken 4,4320 
Lejre
Orla Hvidberg Hansen, Møllestensparken 61, Tuse, 
4300 Holbæk
Revisor Holger Karsten Iversen, Vesterbrogade 
140E,st., 1680 København V
Sekretariatschef Bjørn Erik Jensen, Søparken 103, 
Svogerslev, 4000 Roskilde
Seniorkonsulent Leif Ole Jensen, Enebærhaven 5, 
2620 Albertslund
Jens Kristian Kølgaard - afgået ved døden 
Socialrådgiver Bente Klarskov Larsen, Ringvej 24, 
Alling, 8680 Ry
Cand.polit. Jørgen Engelbrecht Petersen, Sofiegade 
24, 1418 København K
Jørgen Johannes Poulsen, Torst i I gå rd s vej 48, 1 .th. 
Tiist, 8381 Mundelstrup
Civiløkonom Kaj Daugaard Sørensen, Klok
kergårdsvej 23, 4684 Holme-Olstrup
Miljøkonsulent Niels Tobiassen, Søvej 14 B, 3100 
Hornbæk
Læge Birthe Ostergaard, Lønnestræde 8, Lille Grun
det, 7100 Vejle
Cand.scient.pol. Jens Bundvad, Bonderosevej 16, 
4000 Roskilde
Læge Karsten Eriksen, Klokkervej 61,4000 Roskilde 
Revisor Ole Buch Hansen, Hesselhaven 81, 4230 
Skælskør
Regnskabschef Ulla Petersen, Kirkebakken 4, 4320 
Lejre

Y-klassen:

Villum Peder Bacher, Låddenhøj 49, 4000 Roskilde 
Gösta Bengtsson, Rørsangervej 48, 2400 Køben
havn NV
Henrik Dybdahl, Palm Beach M 6, Paseo Maritimo, 
Los Boliches, E-29640 Fuengirola, Malaga, Spanien 
Cand.jur. Troels Werner Hansen, Søgårdsvej 30, 
1 .th, 2820 Gentofte
Arne Henriksen, Ekebogatan 73, S-26537 Astorp, 
Sverige
Landinspektør Peter Flint Jensen, Vestergade 13, 
5750 Ringe
Entreprenør Niels-Ole Linnet, Greve Landevej 120, 
2670 Greve Strand
Lærer Jørgen Sten Nielsen, Ravnshøjvej 26, Kor- 
nerup, 4000 Roskilde
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Afdelingschef Per Frydenlund Nielsen, Duebrødre- 
vej 23, 4000 Roskilde
Sekretariatschef, mag.art. & H.D. Jørgen Frydkjær-
Olsen, Rønøs Alle 38, 4000 Roskilde
Tandlæge Ole Bent Pedersen, Gammelgårdsvej 39, 
3520 Farum
Lærer Niels Søren Rasmussen, Søhøj 120, 2690 
Karlslunde
Civilingeniør Arne Vagn Spigelhauer, Skolevej 31, 
4622 Havdrup
Advokat Flemming Wahrén, Klosterengen 146, 
4000 Roskilde
Lærer Solveig Frandsen, Banevænget 5, 8544
Rønde
Else Høyer, Langforte 54, 6070 Christiansfeld

Z-klassen:

Seniorforsker, phil.dr. Ole Michael Jensen, Enghave 
21 C, 2960 Rungsted Kyst
Tandlæge Preben Jensen, Violvej 23, 3500 Værløse 
Akademiingeniør Jens Thomas Jespersen, Helgavej 
36, 3060 Nørdrup, Espergærde
Landinspektør Søren Peter Kieldsen, Søvej 9, 8800
Viborg
Ingeniør Jørgen Bay Larsen, Fåborgvej 50, 4000 Ro
skilde
Seniorprogrammør Poul Martin Jørgen Larsen, 
Vårbuen 4, 2750 Ballerup
Ole Møller-Madsen, Åbakken 229, Ågerup, 4000 
Roskilde
Radiomekaniker Dan Dalby Nielsen, Bækgårdsvej 
23, 4140 Borup
Statsaut. revisor Kurt Nielsen, Ringøvej 6, 4000 Ro
skilde
Afdelingschef Poul Vagn Nielsen, Smedeholmen 9, 
4330 Hvalsø

Statsaut. revisor Hakon Dahm Spliid, Torvet 2, 4100 
Ringsted
Læge Søren Andreasen, Figenvej 21, 4690 Haslev 
Sygeplejerske Susanne Rødseth, f. Elkjær, Sogstikol- 
len 15, N-1440 Drøbak, Norge
Læge Lars Valdemar Jeppesen, Algade 33, 4000 Ro
skilde
Soc.pæd.stud. Else Foldager Larsen, Risvej 33, Riis, 
8660 Skanderborg
Poul Wendelboe Nielsen, Strandmøllevej 249, 
4300 Holbæk

Realister 1971

Bente Kjeldsen, f. Jensen, Langgade 34, Feldborg, 
7540 Haderup
Sundhedsplejerske Tove Borch Sheth, f. Jørgensen, 
Høveltvangsvej 1 6, 3450 Allerød
Trine Jørgensen, Jeppe Åkjærsvej 33, 8600 Silke
borg
Souschef, cand.mag. Henrik Larsen, Pandebjergvej 
41,4800 Nykøbing F
Marianne Hedeboe Jensen, f. Lund, Vermundsvej 
15, 4200 Slagelse
Lise Gyrithe Lykke, Gåseageren 13 A, Svogerslev, 
4000 Roskilde
Peter Busk (Nielsen), Pilevænget 9, 4621 Gadstrup 
Michael Petersen, Sdr. Fasanvej 80 G, 2500 Valby 
Lisbeth Schou, c/o Schou, Mågevej 46, 4000 Ros
kilde
Henrik Christian Slipsager, Hambros Alle 1 7, 2900 
Hellerup
Jeanne Anita Stockner, Ægirsgade 59, 1., 2200 
København N
Sygeplejerske Jørgen Villumsen, Kirkevejen 39, 
6640 Lunderskov
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WS- og idébutik 7_______
Baderumsmøbler, bland.batterier, tilbehør. Pejse - brændeovne. Nøglefærdige 
badeværelser. Boblebade. - når du vil ha’ lidt ekstra

Sä WS/Sprinkler |
Aut. gas- og vandmester. Aut. fjernvarmeinstallatør. Aut. sprinklerinstallatør.

- nutidens opgaver for fremtiden

Industri/Smedearbejde |

ste

ndustrielle røranlæg. Specialsvejsninger. Rustfrit rør- og stålarbejde.
- servicepartner for industrien

Teknisk isolering
soleringsentrepriser. Serviceopgaver. Eksportleverancer.

- kvalitet - ekspertise - service

Rationelt blikkenslageri |
<obberarbejde. Skifertage. Zinkarbejde.

- ægte håndværk

Tagdækning |
Tagpapdækning - Efterisolering. PVC tagfolie - Aluminium og stålbeklædning 
på tage og facader. - vi gør det bare

S El-anlæg |
Tilbud og projektering. Radiodirigerede servicevogne.

- hurtig og villig - sikker og billig

CTS-anlæg |
Totalleverandør af CTS-/SRO-anlæg.

— - kvalitet og garanti
■gi s Bådmotorer |

Aut. forhandler og reparatør. Volvo Penta - Mercury.
- personlig service
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