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Roskilde Katedralskole 1995

OM ROSKILDE KATEDRALSKOLE
Roskilde Katedralskoles 1000 årige forbindelse med Roskilde Domkirke 
lader sig ikke uden videre afsløre. Hverken bygningerne, der er fra 1969, 
eller beliggenheden fortæller om en næsten tusindårig historie. Vil man 
have et indtryk, må man opsøge det: rektortavlen, der rækker tilbage til 
reformationen, og skolens gamle bibliotek, som er det håndgribelige, der i 
dag fortæller os om en lang fortid.Se endvidere artiklen om bogsamlingen. 
Udover undervisningen må jeg fremhæve, at vi har en tradition for et rigt 
musikliv på skolen. Skolens kor og bigband tiltrækker mange talenter, og 
det er ikke få gange i løbet af et skoleår, at vi har lejlighed til at opleve deres 
dygtighed. I det hele taget lægger vi stor vægt på den levende og alsidige 
tradition for aktiviteter på skolen uden for normal undervisningstid. Det 
gælder forskellige sportsaktiviteter, formning, studiekredse og teaterarbejde. 
Teaterarbejdet er ikke blot skolekomedier i almindelig forstand: I de senere 
år har skolens elever vist, at de kunne binde an med så krævende opgaver 
som Romeo og Julie i samarbejde med Den Opsøgende Ballet og i år Niels 
Klims Underjordiske Rejse, opgaver, der kalder på et væld af talenter inden 
for drama, sang, spil og dans.
Denne tradition, hvor der i perioder eller gennem hele året arbejdes 
sammen på tværs af klasser, er med til at skabe et godt miljø. Hytteturene i 
1.g skal bl a. ses i denne sammenhæng. I de senere år har alle klasser 
været på studierejse, en rejse med et fagligt indhold til et europæisk land. Vi 
er klar over, at det kan være dyrt, men alle får et tilskud fra skolens 
Rejsekasse, og derudover kan enkeltelever søge et større tilskud fra 
skolens støtteforening Roskilde Katedralskoles Venner. På denne måde 
prøver vi at sikre os, at alle kommer af sted, da rejserne har betydning langt 
ud over det faglige.
I undervisningen har vi tradition for fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. 
Derfor får eleverne en bredt funderet viden og indsigt, som de kan forholde 
sig selvstændigt og vurderende til, samtidig med at de kan gå i dybden med 
visse fag og emner, som har netop deres interesse.
Det er af betydning, al eleverne oplever skolen som en ramme om og et fast 
holdepunkt i tre meget vigtige år af deres udvikling, et sted, der giver dem 
en uddannelse, der svarer til lyst og evner, og som kan bruges, og et sted, 
der giver udfordringer, kalder på samarbejdsevne og kreativitet.

Rektor Kurt Zimmermann
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Ny ledelsesstruktur på RKS
Gennem de sidste ganske mange år er gymnasierne blevet pålagt en række 
nve opgaver, og der er gradvist opstået et behov for at få udført nye 
funktioner på skolerne. Derfor blev der i foråret 1994 indgået en aftale 
mellem de offentlige arbejdsgivere og GL (Gymnasieskolernes 
Lærerforening) om en ledelsesreform, der som grundprincip har, at der blev 
afsat et antal timer til ansættelse af inspektorer i ledelsen (tallet afhængigt 
af skolestørrelse) og en ledende inspektor som rektors stedfortræder.
Det blev samtidigt aftalt, at skoleåret 94/95 skulle være et overgangsår, og 
at skolerne - helt afhængigt af den lokale tradition - fik vide rammer for 
udmøntningen af aftalen.
På Roskilde Katedralskole var første skridt, at der i august 94 blev nedsat et 
udvalg under pædagogisk råd med følgende kommissorium:

• at udarbejde forslag til ny udvalgsstruktur, der tager udgangspunkt i 
skolens liv og traditioner.
Herunder:

• PR's forretningsorden og udvalgenes arbejdsområder:
• Kompetencefordeling mellem rektor - inspektorer - pædagogisk råd 

- udvalg

Følgende nøgleord skal medtænkes i kommissoriets videre arbejde:

• klar, logisk, sammenhængende udvalgsstruktur
• smidig, demokratisk, inspirerende struktur
• evaluering af udvalgsarbejdet som et naturligt led i skolens 

demokratiske liv
• inddragelse af eleverne i udvalgenes arbejde
• information mellem skolens forskellige led

Det blev til ganske mange møder i udvalget, inden det første udkast til en ny 
struktur kunne drøftes i pædagogisk råd. Det blev efterfølgende til en 
temaeftermiddag, før den nye struktur kunne vedtages af pædagogisk råd i 
januar 95.

Den ny udvalgsstruktur, der er gældende fra august 95, hvor kompetencen 
ligger i udvalgene, ses i skemaform herunder:
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Udvalg, råd og bestyrelser:

SU - Bestyrelse - Pædagogisk Råd - Elevråd - Kantinebestyrelse

BIB-udvalg
(Budget - inventar - Bygning) 

Sammensætning: SU + elevrepræsentanterne fra bestyrelsen

FÆLLES-udvalg

Sammensætning: Rektor og ligelig fordeling af lærere og elever: 6 
elever og lærere, blandt disse en inspektor og et medlem af PR's 
forretningsudvalg.

Emner:
Ekskursioner/inkursioner
Drama/formning/idræt/musik - arrangementer (idrætsdag, frivillige 
aktiviteter, stævner, julekoncert, forårskoncert, skolekomedie) 
Støttefest
Introduktion
Stipendier
Forslag til ferieplan
Ordensregler
Dimittendfest
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UNDERVISNINGS - udvalg

Sammensætning: 6 lærere, der repræsenterer et bredt udsnit af 
skolens fag, blandt disse et andet medlem af PR's forretningsudvalg. 
Derudover en inspektor.

Emner:
Forslag til fagudbud
Holdoprettelse
Fag - og timefordeling
Efteruddannelse
Fagenes økonomi
Pædagogisk værksted
Edb
AV-udstyr (video, audio, dias, o.lign.)

INFORMATIONS - udvalg

Sammensætning: 3 elever og 6 lærere, blandt disse et tredje medlem 
af PR's forretningsudvalg. Derudover en inspektor.

Emner:
RKS nyt (med bl.a. information om udvalgenes arbejde og løbende 
regnskabsoversigter/budgetopfø Igninger)
Efter behov
Kontakt udadtil
Valgfagsorientering/- skemaer
Orienteringsaftener (ansøgere og valgfag)
Intro-hæfte
FLE fest
Forældreavis
Årsskrift
Opslagstavler/tidsskrifthylder
Kontakt til RåKoSt
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PÆDAGOGISK - udvalg

Sammensætning: 3 elever og 6 lærere, blandt disse et tredje medlem 
af PR's forretningsudvalg. Derudover en inspektor.

Emner:
Pædagogisk udvikling
Forsøgsundervisning
Skemaprincipper
Koordinering af skriftligt arbejde
Driftsaftaler/ servicedeklaration
Studierejser
Fællestimer
Temadage/uger
3.g temafest
Placering af ugen for den større skriftlige opgave.
Mundtlige årsprøver.

Jeg håber, at den nye struktur vil medføre en bedre koordinering mellem 
skolens forskellige aktiviteter. Flere vil få bedre indsigt i det område, et 
udvalg beskæftiger sig med - og dermed større direkte indflydelse, og ikke 
mindst vil der fremover blive tale om en reel elevindflydelse på 
beslutningerne.

Det er dog en kendsgerning, at det store debatforum, pædagogisk råd, 
fremover ikke træffer beslutninger, men netop vil blive forum for debat og 
idébank for udvalgene.
Det er hensigten, at hele strukturen skal evalueres løbende og i hvert fald 
efter det første år.

Kurt Zimmermann

Tegnhtgi’f al I Lifts Scher hg. 1955 56
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Skolebestyrelsens arbejde 1994-95
Skolebestyrelsen ved Roskilde Katedralskole har i dette skoleår arbejdet 
... 1 række forskelligartede sager.
Bestyrelsen interesserer sig levende for udviklingsarbejdet på det 
pædagogiske område. I den forbindelse har det længe været et ønske at 
skabe et mere formaliseret samarbejde mellem folkeskole og gymnasium for 
at lette overgangen for de nye elever. Man har søgt at skabe interesse for 
ideen på flere folkeskoler i området; men kun Lynghøjskolen har kunnet 
afse timer til at indgå i et sådant samarbejde. Katedralskolen har søgt 
Gymnasieafdelingen om midler til forsøget og har fået bevilliget 150 timer, 
hvilket er blevet hilst med glæde. Et udvalg med medlemmer fra de to skoler 
arbejder videre med planlægning af forløbet.
På en fælles konference for bestyrelserne ved Himmelev Gymnasium, 
Amtsgymnasiet og Katedralskolen inviterede man lektor Inge Heise og 
undervisningskonsulent Dorte Heurlin til at holde oplæg om overgangen fra 
grundskole til gymnasium. En udbytterig og spændende dag blev det.
Et andet vigtigt punkt for bestyrelsen har været at forbedre 
rengøringsstandarden og om muligt spare penge på posten. Der er nu 
skrevet kontrakt med et nyt rengøringsfirma, som sparer skolen et 
væsentligt beløb om året.
Der har været udvist stor ihærdighed i arbejdet med at få godkendt et stort 
renoveringsprojekt for skolen på 8 mill. kr. Arbejdet startede i 1986, hvor 
Amtsrådet faktisk vedtog renoverinsprojektet. Da projektet aldrig er blevet 
fuldført besluttede bestyrelsen at forny ansøgningen, dog endnu uden 
efterfølgende godkendelse.
Idrætslærerne på skolen vil gerne tilbyde udvidet idrætsundervisning i 
samarbejde med DGI. Bestyrelsen anbefalede at arbejde videre med 
lærernes forslag: en model, der udvider timetallet fra 4 til 6, hvilket er muligt 
i følge bekendtgørelsen under forudsætning af, at eleverne ikke deltager i 
stamklassens 2 ¡drætstimer og at løsningen er udgiftsneutral for skolen mht. 
¡drætstimer. Endvidere anbefaler bestyrelsen at arbejde videre med den 
'gamle model' fra Team Danmark, der giver mulighed for at vælge et 4-årigt 
gymnasieforløb. Dette kunne evt. harmonere fint med ønsker i 
musikafdelingen om et forløb af lignende art.

Irma Kobæk
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Pædagogiske dage på 
Sophienberg Slot 
den 5. - 6. september 1994.
Pædagogiske dage på Sophienberg Slot, den 5.-6. september 1994.
I lighed med tidligere år tog lærerkollegiet på Roskilde Katedralskole på et 
selvtilrettelagt kursus i efteråret 1994. Formålet var skoleudvikling i bred 
betydning, og rammen var det smukke Sophienberg Slot ved Rungsted 
Kyst, Gymnasieskolernes Lærerforenings kursusejendom.
Det brede sigte ses af indholdet: To foredrag med efterfølgende diskussion 
udgjorde den fælles kærne. Det første drejede sig om gymnasiets situation i 
lyset af den stedse bredere rekruttering ved studielektor Jørgen Sørensen, 
Aarhus Statsgymnasium, som har præget debatten med indlæg, hvori han 
karakteriserer gymnasiets situation med den nuværende gymnasieordning 
som uholdbar. Allerede nu, 6 år efter gymnasiereformen, bør vi tænke nye 
tanker.
Det andet foredrag var ved lektor Karin Beyer, RUC, mangeårig forsker i 
gymnasieundervisningen, som indførte os i nyere pædagogiske retninger 
som ansvar for egen læring og metakognition dvs. at gøre eleverne bevidste 
om deres egne indlæringsmønstre. - Begge foredragsholdere var i høj grad i 
stand til at stimulere vores interne diskussioner om almenpædagogiske 
emner.
Desuden havde vi perioder, hvor vi var opdelt i interessegrupper, og hvor vi 
enten havde oplægsholdere udefra eller selv havde lærerkræfterne. Det 
drejede sig om:

- den nye skrivepædagogik (processkrivning) i praksis
- internationalisering i gymnasieundervisningen
- vort eget introduktionsarrangement for nye elever
- anvendelse af videoer med optagelser af eksamener
- koordinering og samarbejde i naturvidenskabelige fag
- multimedier i undervisningen
- skolens fælles grammatikkursus
- kollegial supervision
- nye veje i mundtlig fremstilling
- journal- og rapportskrivning i naturvidenskabelige fag.
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Endelig var der samarbejde om de enkelte klasser på programmet, idet 
lærerne for især 1. og 2.g. klasserne satte sig sammen og drøftede 
muligheder for fælles initiativer - noget vi i den travle hverdag ikke altid får 
tilstrækkelig tid til.
Når det sociale udbytte af sådanne pædagogiske dage lægges oveni, var 
der efterfølgende stor tilfredshed med arrangementet. En af årsagerne til 
vores mange muligheder for at imødekomme interesser er, at 
Undervisningsministeriet i disse år har ekstraordinære efteruddannel
sesmidler, som blandt andet bruges på skolebaseret efteruddannelse.
Tilsvarende er det nyt, at arrangementer som pædagogiske dage og anden 
skoleudvikling indskrives i skolens målformulering og driftsaftale, som 
løbende evalueres og justeres. Dette redskab er til skolens eget brug og 
samtidig en redegørelse for skolens arbejde til politikere og borgere.
Til efteråret 1995 bliver den skolebaserede efteruddannelse afholdt på 
skolen og indeholder emner som ungdomskulturer og skolen, forberedelse 
af evt. forsøg med bloktimer og lærerteam, samt edb efteruddannelse.

Esben Andreasen

Facade mod park

Sophienberg Slot
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Kontaktlærer mellem elever og lærere
Da Claus Jensen midt i skoleåret blev alvorligt syg, fik jeg i en periode 
lejlighed til at vikariere på posten som elevrådets kontaktlærer. Det var en 
opgave, som jeg var meget glad for, men som jeg af forskellige grunde 
måske ikke nåede så langt med: Perioden fra jul til foråret bærer hurtigt 
præg af, at 3g'erne er ved at takke af, 2g'erne er især optaget af den 
forestående studietur, og lige pludselig befinder vi os allesammen midt i 
eksamen.
Jeg lærte, hvor svært det er at træffe aftaler og arbejde kontinuerligt i en 
stor gruppe, som i forvejen føler sig arbejdsmæssigt presset og som er nødt 
til at få alt elevrådsarbejde fra hånden inden for skoletiden.
Dette sidste bliver især et problem i større sager som den generelle 
undervisningsevaluering, som elevrådet længe har ønsket at få sat i gang. 
Et egentligt oplæg var først så sent færdigt, at end ikke jeg nåede at se det, 
før det blev sat på PR's dagsorden.
Resultatet var. at man i PR trods stor velvilje over for ideen måtte 
konstatere, at der må arbejdes meget mere med selve proceduren. Det var 
vist en skuffelse for en del elever, der gerne havde set ordningen startet 
allerede i år.
Selv om det længe også her kneb med planlægningen, lykkedes det at få 
søsat et andet højt prioriteret projekt: morgensamling. Med de erfaringer, 
som elevrådet nåede at gøre, vil det i det nye skoleår hurtigt kunne lade sig 
gøre at få etableret faste, ugentlige morgensamlinger for elever og lærere, 
forhåbentlig til gavn for det fælles liv på skolen.
Et mere synligt resultat af årets elevrådsarbejde bliver den forestående 
indvielse af en række aflåselige elevskabe samt opstillingen af flere info- 
skærme i kantinerne og centralgarderoben. Måske vil man i det nye skoleår 
endog kunne lytte til RKS's skoleradio - mageligt henslængt i elevrådets 
nypolstrede sofaer.
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Vigtigste emne for elevrådet blev i slutrunden en drøftelse af det kommende 
elevrådsvalg og ikke mindst en grundig forberedelse af valgene til de mange 
nye betydningsfulde udvalg. Der er sørget for, at elevrådet straks den første 
dag efter sommerferien kan træde sammen og tage fat.
Det er overordentlig glædeligt, at vi nu kan byde Claus Jensen velkommen 
tilbage i hvervet som kontaktlærer, men jeg kommer da til at savne denne 
meget direkte kontakt med en ganske anden side af skolens liv, fjernt fra 
Goethe og genstandsled...

Michael Stæhr
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Generel EDB-efteruddannelse

ÍW^±222Z»---------

En gymnasielærer går til angreb på den nye teknologi

Gennem de senere år er kravet til gymnasielærernes færdigheder inden for 
anvendelsen af edb i undervisningen blevet skærpet, i takt med at der er 
udviklet meget ekstra udstyr til edb-maskinerne, som i sig selv er blevet 
mere avancerede.
Derfor besluttede Amtsrådsforeningen, Gymnasieafdelingen, Gymnasie
skolernes Lærerforening og Orfeus i fællesskab at udarbejde og finansiere 
en generel edb-efteruddannelse for alle gymnasie- og HF-lærere, som blev 
påbegyndt i efteråret '94 og skal gennemføres inden udgangen af 1995.
Efteruddannelsen dækker fire moduler: Grundkursus, Edb og 
skrivepædagogik, Fagrettet kursus og Inspiration til den videre udvikling.

Man har valgt at bygge op i moduler for at tage højde for de forskelligartede 
kvalifikationer og behov lærerne har. Således har det for den enkelte lærer 
været muligt at starte med grundkurset i tekstbehandling og derefter 
fortsætte med skrivepædagogikkurset eller det fagrettede kursus. Modul 1, 
2 og 4 er skolebaserede kurser, der blevet afholdt på de enkelte skoler.
De fagrettede modul 3 kurser er afholdt fælles i Roskilde Amt, som 
desværre kun har ydet timerefusion til at 200 personer kunne deltage, så 
nogle interesserede er blevet afvist. Indtil videre er der afholdt kurser i: 
biologi, engelsk, fransk, fysik, historie, kemi, matematik, musik, spansk, 
tysk. I efteråret følger kuserne i geografi og samfundsfag. Vi vil så slutte af 
med et modul 4 kursus, hvor vi kan samle vore erfaringer og planlægge for 
fremtiden.

Irma Kobæk
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Gospel United - verdens største familie
Dette er historien om, hvordan et nystartet kid pä RKS pludselig blev 
verdenskendt i Danmark - sammen med 48 andre kid, sernikid og übere, 
og mturligvis de 1000 andre sangere fra i alt 15 forskellige danske og to 
tyske gymnasiekor.
Da jeg startede på RKS meldte jeg mig ind i skolens kor, så snart det blev 
oprettet. Vi begyndte at synge gospelsange, som jeg ikke havde lyttet ret 
meget til før.
Pludselig en dag kom tilbuddet om at deltage i et stævne, en korweekend, i 
Odense sammen med ca. 1000 andre korsangere, et amerikansk navn som 
så meget besynderligt ud på papiret og gudhjælpemig, Stig Rossen! OK, jeg 
gav det en chance!
Vi tog af sted den 29. oktober til Odense Congress Center, hvor det hele 
skulle foregå. Der blev holdt møde i Koncerthuset, hvor vi blev præsenteret 
for hinanden i det omfang, det nu var muligt for så mange unge mennesker 
samlet på et sted, for bandet, for vores choir-leader og arrangørerne 
Thomas Idea og Peer Plougmann. Så fulgte seks timers korprøver, kun 
afbrudt af kaffepause og aftensmad. En helt igennem SEJ oplevelse. Efter 
at koret havde øvet færdig, øvede solisterne og bandet, og i stedet for at gå 
hjem satte størstedelen af koret sig op på tilskuerrækkerne og klappede, 
sang og jublede i det meste af en time.
Søndag morgen klokken 6.30. Vade rundt i bare tæer og morgenkåbe for at 
finde et bad...måtte krydse UDENFOR !!, og så ind og få morgenmad. 
Klokken 10.00 guess what?, en to timers korprøve. Der blev rettet hist og 
pist, der var lidt forvirring, især blandt ALTERNE (ha!), men fornemmelsen 
af at være så mange mennesker samlet om eet formål var overvældende. 
Nerver. Fejl. Latter, sved og tænders gnidsel, og hold da op, hvor var det 
sjovt!!
Så var det tid til generalprøve med 1500 tilskuere. Nerver. Vi kørte 2 sæt, 
det første uden det store kor, det andet med. I løbet af første sæt fik koret 
en overraskelse af hende amerikaneren med det mærkelige navn; vi fik en 
sang, som ingen af os vidste ville komme: Somewhere over the rainbow. 
Det er en utrolig smuk sang om drømme, og hun sagde da også til os lige 
før nummeret: Never let y our dreams go, cause one day they all will come 
true..., for drømmene holder én oppe: ...keeps you strong... Hun begyndte at 
græde, da hun efter sangen fik et voldsomt stående (og bølgende og 

13



Roskilde Katedralskole 1995

hoppende) bifald fra koret. Vi sad jo ellers ned i løbet af første sæt. Det var 
et af dagens mest bevægende øjeblikke.
Senere skred vi til den egentlige premiere, alt imens TV-kameraer og 
journalister føg om ørerne på os. Selve koncerten var stort set overstået før 
jeg fik set mig om, og pludselig var det slut, salen var halvtom og folk sad 
nogen steder i små klynger og snakkede med hinanden og solisterne. 
Udmattet og bombet sad jeg tilbage i salen. Et antiklimaks, javist. Men 
sjældent har jeg nydt noget så meget som at stå som næsten fuldstændigt 
anonymt medlem af denne family {Remember, we're family y'all...), næsten, 
fordi man ikke er helt anonym, man er der, man morer sig, og man yder 
noget sammen med andre af hele ens hjertes (og lungers!) fulde kraft. Det 
gør en til et helt og nyt menneske, hvor var det fedt.
Og jeg vil aldrig nogensinde glemme Stig Rossen, Kenne Lending, Thomas 
D’Etienne, John og Lillian Boutté (dér var navnet) eller nogen af de andre. 
I'm gonna build on that shore...

Morten, Id
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Skolekomedien 1995 - 
var Holbergs Niels Klim
Fn af årets større begivenheder er sædvanligvis skolekomedien. Således 
også i år, hvor der traditionen tro, blev sat et kæmpemaskineri i gang for at 
kunne tilfredsstille såvel elever som lærere OG forældres forventninger. 20 
elever arbejdede med at indstudere replikker, spillekoreografi og sange og 
syede deudover sejlene til scenografien og kostumerne under Birte Skov 
Jensens kreative vejledning! Dertil kom 2 pedeller, der stod for 
scenebygning og andet monteringsarbejde, 4 piger der kreerede hatte og 
sminkede masker, 5 lys og lydmænd, der iøvrigt også stod for røgmaskiner 
mm. Orkestret på 15 20 musikere, der stod under Benedikte Juhlins og 
Niels Christensens kyndige ledelse.
Ialt 50 mennesker leverede et meget stort og seriøst stykke arbejde, som 
jeg mener RKS i henseende til kvalitet godt kan være bekendt.
Jeg havde æren af at stå for instruktionen m.v og som bekendt valgte jeg en 
enkelt sceneløsning med en ligeså enkel scenografi: Hvide rektangulære og 
trekantede sejl, syet i ubleget lagenlærred som blev malet med lys i den 
endelige forestilling. Denne løsning var god at spille med for eleverne. De 4 
spillesteder: Hovedscene, trekantscene, Arena, og trappe kunne lette 
sceneskiftene, idet vi kunne klippe med lyset og undgå dilettantkomediernes 
mareridt: de gumpetunge og tærkrummende sceneskift. Fortælleren kunne 
fint indgå i denne totalteatersammenhæng ligesom orkestret og sangene, 
der som noget naturligt kunne afbryde handlingen. Utopia betyder jo: Stedet 
som ikke er dvs. at sceneløsning og scenografi kunne være abstrakte 
elementer, der ikke associerer til konkrete tidsperioder og steder, men 
måske nok til begrebet: at rejse, idet sejlene inddrager skibet i 
associationerne.
Det store opslidende arbejde ligger i personinstruktionen, hvor instruktøren 
jo altid er den der kommer først og går sidst. Det hårde er at få eleverne til 
at undgå spilleklichéerne, arme der fægter målløst i rummet, forholdet 
mellem gestik og replik, koreografien på scenen, kontraster i 
spilletempo,tonalitet og meget mere. Det tog selvfølgelig ekstremt mange 
arbejdstimer at nå frem til det kvalitetsniveau, hvor spilleoplevelserne 
begynder, og hvor spilleglæden og stoltheden for elevernes vedkommende 
begynder at vise sig.

15



Roskilde Katedralskole 1995

Men vi nåede det. Musikken nåede det efter en kæmpemæssig indsats fra 
vor unge komponistspire Bo Riemer, vores kapelmester Niels Christensen, 
korleder Benedikte, og vores kostumedesigner, der i sin research lige var 
smuttet inden om Gladsaxe Teaters systue i de dage før den store premiere 
på Aladdin, hvor alle hænder glødede, men hvor Birte lige nåede at opsnuse 
et par gode fiduser.

Tak til vores Crew gå skolekomedien 1995. Det var opslidende, men det var 
sandelig også én oplevelse.

Irene Lütken.

Eleverne har selv syet kostumerne til de vulgære aber 
fra landet Martina, som Niels Klim møder i Katedral
skolens komedie. Foto: Hans-Jørgen Johansen
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"Matematisk og filosofisk 
morskabslæsning" !?
Monika or forskningsbibliotekar ved RKS. Hun giver i nedenstående artikel en 
sprænglærd og morsom præsentation af en bog fra 1636. Bogen er et værk 
blandt 20.000 andre bind i RKS' enestående bibliotek. I det følgende kan man 
bl. a. blive klogere på høkasser, dragebygning og få at vide, hvordan Kong 
Christian den Fjerde gik på vandet !

Schwenter, Daniel (1585-1636)
DELICIÆ // PHYSICO MATHEMATICÆ. II Oder // Mathemat: vnd Philo= // 
sophische Erquickstunden, // darinnen Sechshundert dreyvnd H Sechzig, 
Schöne, Liebliche vnd An // nehmliche Kunststücklein, Auffgaben // vnd 
Fragen, auss der Rechenkunst, Landt= // messen, Perspectiv, Naturkündigung, 
II vnd andern Wissenschaften genommen, // begriffen seindt, II ... // Allen 
Kunstliebenden zu Ehren, Nüutz, H Ergötzung des Gemüths vnd sonderbah // 
ren wolgefallen am tag gegeben. 1/ Durch // M. DANIELEM SCHWENTERUM 
II Mathematum & Lingvarum II Orientalium bey der löblichen Uni- II versitet 
Altdorff professore Public. II Nürnberg, in Verlegung // Jeremiæ Dümlers // A. M 
D CXXXVI.

(Registrators oversættelse: Fysisk-matematiske fornøjeligheder eller 
matematisk og filosofisk morskabslæsning, med 663 små sjove kunststykker, 
opgaver og spørgsmål fra Tegnekunsten, landmålingen og geometrien samt 
andet fra naturkundskaberne, alle venner til sådanne kunster til ære og gavn, til 
sjælens vederkvægelse og åndens velbehag udgivet af Daniel Schwenter, 
professor i matematik og orientalske sprog ved det højt ansete universitet i 
Altdorf. - Forlagt af Jeremias Dümler Nürnberg 1636.)
(12) + 574 sider, ill. + titelkobber, 19,2 x 15,5 cm

Dette værk skal ses som led i en lang tradition af litteratur, der beskæftiger sig 
med tallege, matematiske puzzles, små geometriske og fysiske 
mærkværdigheder baseret på dagligdags observationer, som ethvert 
menneske gør mange gange i sit liv, og som uden yderligere refleksion tages 
lor givet af de fleste, men som nogen altid har undret sig over uden at kunne 
give en forklaring. Hensigten med disse skrifter var at underholde læseren med 
noget, der på samme tid er fornøjeligt og nyttigt, at inspirere ham til nyttigt 
tidsfordriv i hans ledige stunder og i det hele taget vække hans nysgerrighed. 
Dette gøres på en så pædadogisk måde, at man uvilkårligt tænker på hans
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Forside til bogen "Matematisk og filosofisk morskabslæsning."
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samtidige, den store pædagog Johan Amos Comenius. Bogens pædagogiske 
præg har sikkert været grunden til, at den har fundet vej til skolens bogsamling.

Med sin snørklede, blomstrende, pleonastiske stil fremtræder bogen som en 
typisk frembringelse af baroktiden med dens hang til typiserende 
billeddannelse. Den har været utrolig populær i samtiden, en rigtig bestseller, 
der oplevede flere udvidelser og mange udgaver, hvoraf den sidste, jeg har 
kunnet finde, uden at søge alt for ihærdigt, stammer fra 1692. Bogen er udgivet 
posthumt af Schwenters arvinger, dvs. hans sønner og en datter, i forfatterens 
dødsår.

Selv om den indeholder mange af Schwenters originale bidrag, er bogen 
basei el på oversættelse af en bog med titlen Récréations mathématiques af 
den franske jesuit Jean Leurechon (1591-1670), som skrev under 
pseudonymet Jean van Etten. Nogle af disse forhold nævnes i forordet, men 
forfatteren påstår, at han ikke har kendt navnet Leurechon. Der tales således 
kun om "en lille bog ved navn Recreationes mathematicas, som en lærd, 
skarpsindig matematiker fra Paris er forfatter til".

Arvingernes vidtløftige dedikationsskrift til hertug August den yngre af 
Braunschweig og Lüneburg, er dateret 10. april 1636. Da Schwenter døde 19. 
januar 1636 kan man konkludere, at det tog arvingerne kun 2 1/2 måned at få 
udgivet faderens skrift, som rimeligvis har ligget klar til udgivelse. For på 
forhånd at forsvare den lærde mands barnlige lille opus, som det hedder, mod 
mulig kritik, påpeger arvingerne, at faderen ikke har udarbejdet sit værk i 
arbejdstiden som professor ved universitetet i Altdorf, men udelukkende har 
brugt sin fritid til det. Det hedder ordret an statt einer Ergötzung des Gemüths, 
so andere bissweilen im Trincken oder Spatzierengehen zu suchen pflegen (i 
stedet for at søge adspredelse ved at gå en tur eller hygge sig med at drikke).

Også forfatterens forord til læseren er præget af en stærk trang til at forsvare 
skriftet mod en åbenbart forventet kritik af indholdet. Således beklager 
forfatteren ikke at have været i stand til at nævne navnene på 
ophavsmændene til nogle af opgaverne, som retteligt burde have været nævnt. 
Han begrunder sin forsømmelse med krigsfaren, som havde tvunget ham til at 
bringe sit bibliotek i sikkerhed, og som han som tølge deraf har måttet undvære 
under udarbejdelse af sin bog. Dette er en direkte henvisning til 
trediveårskrigen, som hærgede Tyskland og dermed både hans hjemby, 
Nürnberg, og Altdorf, hans arbejdsplads. Krigen var jo endnu ikke afsluttet ved 
forfatterens død og på bogens udgivelsestidspunkt - et utilsigtet, historisk 
vidnesbyrd, fremsat en passant og derfor desto mere autentisk!
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Kernen af Schwenters forsvar af sit eget værk mod mulig kritik findes mod 
slutningen af hans forord til læseren, hvor det, gengivet i forkortet dansk 
oversættelse- hedder: Bogen skal nok blive kritiseret for alt det dårlige, alt det i 
forvejen velkendte og alt det barnlige, som findes i den. På samme måde vil jeg 
blive klandret for overhovedet at give mig af med så simple ting. Men det, der 
anses for simpelt, det der er kendt fra de daglige gøremål, kan godt være svært 
at forklare, selv for lærde folk og filosoffer. Tag bare sæbeboblen, som drengen 
blæser med et halmstrå eller de ringe, stenen danner, når man kaster den i 
vandet. Barnet glæder sig over det, men kun en fysikkyndig kan forklare 
årsagen. ... Den skarpsindige Aristoteles bruger i sine skrifter en lang række 
simple eksempler for at vise os vejen til dybere forståelse af de mere 
komplicerede sammenhænge. Ved at inddrage Aristoteles i sin argumentation 
relativerer forfatteren sin påståede frygt for, at hans værk vil få en hård medfart 
fra kritikkens side og afslører på forhånd kritikken som uberettiget. I to 
epigrammer lige efter forordene adresseres selve kritikken også på et mere 
overordnet plan, nemlig i form af to symboler eller personificeringer. Den ene, 
Zoilos, som var en historisk person, står for en særlig ondartet og destruktiv 
kritik. Den anden, Momos, er en figur fra den græske mytologi og står for 
dadlesyge. Disse 2 epigrammer er typiske eksempler for den overflytning, 
barokmenneskets tankegang automatisk foretog fra det individuelle, personlige 
plan til et overordnet, overpersonligt og alment gyldigt plan, netop billedet, 
symbolet, allegorien, personificeringen.

Bogen er opdelt i 16 kapitler, hvert kapitel behandler en emnekreds, nemlig 
aritmetik (1), geometri (2), stereometri (3), sangkunst (4), optik (5) , spejlkunst 
(6), astronomi og astrologi (7), urmagerkunst (8), vejning (9), små trylletricks 
(10), tricks, hvor ild er involveret (11) , pneumatik (12), hydraulik (13), 
skrivekunst (14), arkitektur og håndværk (15), kemi og andre kunster (16). I 
titelkobberet er disse 16 fag smukt gengivet i form af en oval perlekrans, hvori 
hver perle viser fagets karakteristikum.

For at give et indtryk af de opgaver og forklaringer, bogen indeholder, har jeg 
valgt 5 eksempler, et fra regnekunsten (1), et fra geometrien (2), et fra sidste 
kapitel (16) og 2 fra pneumatikken (12).
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Eksempel 1 (1)

74
VII. «flab. A;

©i« anb« itaaCcfi ^ran^opn/een b<r Sabl txr ®n«bff<t>wi 
Solbacrmfo »ot I ro ja gefirfttm.

®tr eortt «fhlc^ c Hornería,wurbt »on Hcfiodo ben and; futur
5ßeh bctü$mb«n spotten gefrag« / tswi<l ©olbatcn »ft«
XroiamgegntKni&'-XntitwKteiOleö'rleefenfiabenTftrnxr obtrÄu» 
dbw/vor feban Jeraer »arm 5oQ5raOfpteO / an jebem iBrabipiefi für 90. 
éolbarrn nun»nheileln)eb«feKtauJ/tvta>ielberSw<nf<í<n4*< 
IKft < 2ítl Í twirl j i soo.iÄrft^r falaenbe operation:

7 • gtna.
to gSrabfrkft. i,): - i

.W
■ ' -900 gofbatfH.

JlfOOO *&Oi*<UXB.

Hesiod spurgte Homer: hvor mange soldater havde grækerne i den trojanske 
krig? Homer svarede: Grækerne havde 7 lejrbål, foran hved bål stod der 50 
stegespyd og på hved af stegespydene var der kød til at mætte 900 soldater. 
Nu kan læseren selv regne ud, hvor mange soldater der var i den græske hær!

Eksempel 2 (2) ©ftXXlX.9iuføa&.
0« mandola miff« ob nwbrin bas tTHS g<|<t>lfd>cœab<n tJnnef 

«Mtm caban cccbcm Wmdet/obccbct |cbrü«b na<t>
•• grfMkœirbf

SXtfc 3uffgab ober gragfanmrcriüjtebenivetbenotif! ber 56 3uffg«b 
btjerRtnSBui 0 EucUdisÆarauJ wir fdjlieffen/je fdjr riger bat 'DiüfS (I« 

wenig« baretn gefiel. 3ntn®rempel/0a4«ufftttfite ob« n>nuf<lr«V

WÉfcaABCD.baofdîtiacaba EFGH.TOttlnun tatgibatfccr 
EndiJi>3uffaab/ba»fflî<l& ABCD gldd¡b<m©M&EHK1, (• 
ict/baÿin baofcHgt ®Mf> E F G H rotnlgir gc^c «loin 0aa®fnrf<1< 
¡|ABCD,»mbbaoparalldogrammum FGKI. 3l|ofolg«tmu%/ 
¡fcMtüjttbaoatdíligt/ictwnigabarcíngc^. . •

Her lyder spørgsmålet: hvilken flade er størst, rektangulæret ABCD eller 
parallelogrammet EFGH med samme, men skråtstillede sidelængder som 
ABCD? Med henvisning til Euklids sætninger og ved en hjælpetegning bevises 
det, at kun parallelogrammet IKHL har samme størrelse som rektangulæret 
ABCD, og at det er det lille parallelogram IKGF, som udgør størrelsesforskellen 
mellem de 2 flader. Det konkluderes, at jo større skråhedsgraden er, jo mindre 
bliver fladearealet.
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Eksempel 3 (16)

I dette eksempel gives et godt råd om, hvordan man ved stor kulde kan holde 
på varmen, hvis ikke man har mulighed for at tænde et bål: Man tager en 
beholder, som fødderne kan stå i, fylder den halvvejs op med hø, tager en 
varm hue og en godt foret frakke på, sætter sig foran beholderen, stikker 
fødderne ned i den, fylder resten af beholderen helt op med hø og sidder 
derefter sammenkrøbet, med overkroppen bøjet forover og hen over benene, 
på denne måde skulle en person være i stand til at klare sig i ekstrem kulde, da 
hele kroppen holdes varm, når bare fødderne er varme.

Eksempel 4 (12)
©it XXIV Slufanb.

Einrn anfMbtnfli'øenbni Eracbrn ven paprer ål
jumacbm .•*

tyiyp «!(<$< SSitøm gopler 6ln<tt-enl> mkn einander / fieffoBtt 3 
Sroc^gr^/n’tnffl n>ann«tkln(epnfoU.Sonetee ce ()crn«tf¡ folguwir ,

Opgaven beskriver, hvordan man laver en simpel drage af 2 træpinde og papir. 
Det foreslås at male den grøn, gul og rød og lade den flyve fra et tårn eller en 
mur - så vil man kunne få menigmand til at blive højligt forbavset og den 
enfoldige til at tro på undergerninger!

22



Roskilde Katedralskole 1995

Eksempel 5 (12)

XVII
Wie bie tTinbbofrtun macbm/batnttmanúbrt bie Pire 

ober anbete fliUfiebenbe Wa|Jet geben Finne.
. røanmac^tt von nnbtm leber/bavon oben gcrtbtt/eAt par KDo|frfe 

|tif<t/fb fofl pi bem Jlabet raicbwvnb pcb, n>(< ®^nxlKfcb< Wann J^vfen 
«mü^MticíTcnmígm. ^Sirabtr ba»æo|TcretouiO(nfan/b«Hrffi<>*»

nid?«. iönb mb ble ® tine matty mltbvM /jimb^dtnen I nadjSk 
gegebner lejr /jw«« ®W / vnbin feiere Sf^rlcin »um onffHafen/gJJ

72

r: l|
.. ,-.¿¡4.';..« 

SBmtofot ober InffiiebcrfeinenbHapffeniMrfe tyn/witbtpb« e^widU 
Sr«<- Serner mujimanbltpen»e@o(enmatben(a([m/nacbdnr8ftben 

roeri (baifohberStopff hiberne bleibe) vnbfblcty mir lebten «Kiemen 
ßtiff anblnbf n ÇRber folede Wnb« man an bi«3tf [ft |wo glofiftbem (alfv

Dette eksempel fra pneumatikken viser, hvordan man ved hjælp af læder og 
pergament laver fire luftfyldte sække, som man syer sammen til et par 
svømmebukser med ventiler. Når dette udstyr suppleres med et par blystøvler 
med bevægelige åreblade skulle det være muligt at gå gennem stille vand 
uden at miste fodfæstet. Som en slags bevis for metodens anvendelighed, 
anføres det, at selveste Hans Kongelige Majestæt, kongen af Danmark, 
sammen med sin hoftjener på denne måde skulle være gået gennem åbent 
vand og, iført det beskrevne udstyr, have tilbagelagt en hel mil! Hvem ville have 
troet, at de mange portrætter, der findes af Christian IV. kunne beriges med 
yderligere et?

Monika I. Jensen, juni 1995
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Litteratur
Allgemeines historisches Lexicon, 4 Bd, Leipzig 1730-32. - Herirá stammer de 
biografiske data.
Encyclopaedia Britannica, 15.ed., Bd 13:345 ft. - Heri findes under overskriften 
Number Games and Other Mathematical Recreation en fyldig litteraturhistorie 
fra oldtiden til vore dage over og beskrivelse af den slags litteratur, som man 
kunne kalde matematisk rekreationslitteratur.

Efter Monikas herlige lille artikel vil vi gerne fortælle lidt om den fornemme 
bogsamling, RKS ejer. Der ligger som før nævnt tusindvis af skrifter samlet 
fra tidernes morgen til den lærde katedralskole. De er ved at blive 
registreret af Monika I. Jensen, og det er et projekt, det vil tage år at 
fuldføre. Skolen har derfor dannet en forening, der søger at skaffe midler til 
det arbejde, Monika ihærdigt og kyndigt har påtaget sig. Fonde som Kong 
Frederik og Dronning Ingrids Fond har ydet midler dertil blandt mange 
andre. Biblioteksforeningen, der har rektor Kurt Zimmermann som formand, 
prøver at få et samarbejde i stand med Roskilde Bibliotek om en udstilling i 
anledning af byens 1000 års jubilæum. Det vil kunne glæde mange af 
byens borgere at se de prægtige gamle værker til offentlig beskuelse.
Dersom nogle læsere skulle få lyst til at medvirke til at skaffe midlerne til 
det store arbejde kan de henvende sig til rektor Kurt Zimmermann.

Vi har alle 
tiders bøger
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Psykologi
Psykologi er et teoretisk fag, hvor der skal læses en hel del. Det kan til tider 
være hårdt, for det gælder om at være velforberedt for at få et optimalt 
udbytte af undervisningen. Psykologiundervisningen er meget koncentreret, 
og det er altså ikke altid helt let at finde rundt i de mange nye begreber. Men 
dette bør ikke afskrække nogen, for selv om der er mange lektier, er det 
interessant både at læse hjemme og at gennemgå lektien i skolen. 
Psykologi giver en utrolig indsigt og er et fag, jeg selv har haft glæde af i 
forbindelse med andre fag - især i de danske stile har det været en stor 
fordel.

Undervisningen har været meget varieret, og selv om det lyder, som om vi 
kun læser, har vi også haft tid til at udføre små psykologiske tests. Faget 
giver indsigt i de psykologiske teorier og bevæger sig faktisk ud i en bredere 
sammenhæng. Som sagt er det brugbart i andre timer og uden for skolen.

Til slut skal jeg lige sige, at psykologi ikke er et fag, hvor egne problemer og 
drømme analyseres; det er et rent teoretisk fag, hvor de grundlæggende 
teorier gennemgås.

Åsa Line Jensen

EGOLAND 
af Olfax
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De klassiske sprog på højt niveau

lâOXEHAON NETONHEPAKLEA HAYTEI EAPEAE 

lôoù xcÀiôù» vi] xôv ‘HpzxÅia aúrrj lap i|S»]

Hvordan talte Sokrates og Platon? Gik de i bukser? Drak de vin blandet 
med vand? Drak de kaffe, spiste chokolade? Hvad betyder ordet 
gymnasium egentlig? Hvordan fungerede det direkte demokrati i antikkens 
Athen? Det er nogle at de spørgsmål, vi måske får svar på i de antikke 
græske tekster.
På græsk højniveau læses tekster fra Homer til Aristoteles med 
hovedvægten på den klassiske periode i det 5. årh. Indholdssiden dækker 
mange forskellige discipliner: filosofi, politik, religion m.m. Mange 
problemstillinger dukker op og tanker udmøntes til det, der bliver basis for 
europæisk kulturtradition.
For at kunne læse tekster på græsk er det alfa og omega at lære det 
græske alfabet, bøjning af ord i de forskellige ordklasser, gloser etc.
Ud over læsning af tekster på originalsproget læses tekster i dansk 
oversættelse. Og sammenhængen til moderne fremmedsprog belyses. 
Kunsthistorie og arkæologi inddrages - centrale lokaliteter gennemgås: 
f.eks. Delphi og Olympia. Når vi har tid, kan vi spekulere over, at vores 
danske ord: skole kommer af det græske ord oxoXrj og betød oprindelig 
fritid!

Hanne Tommerup
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Latin
Enhver latinlærer bør med mellemrum læse Det forsømte forår og erindre 
sig, hvor galt det kan gå. Ganske vist er Hans Scherfigs lektor Blomme en 
tyrannisk og modbydelig person, som næppe ville få mange 
undervisningstimer i gymnasiet i dag, men han har en fejl, der for os i faget 
måske er meget værre: Det lykkedes lektor Blomme at reducere de flotteste 
og sjoveste og mest interessante latinske tekster til spørgsmål om de mest 
indviklede og uforståelige grammatiske regler, som han så i øvrigt bruger 
flittigt til at dukke de forsvarsløse elever med.
Faren for, at denne opfattelse af latin som en uoverstigelig mur indfinder sig, 
er desværre overhængende, sådan som det nu ser ud i det sproglige 
gymnasium. Her skal man allerede i 1g og med kun 3 ugentlige timer indfri 
en række krav om en solid sproglig basis og samtidig skaffe sig indblik i en 
kultur, som nok er bestemmende for meget af det vi til daglig tænker og gør, 
men som umiddelbart opfattes som meget fjernt for et ungt menneske anno 
1995.
Så meget desto mere glædeligt er det, at der igen har vist sig tilstrækkelig 
interesse for latin, til at faget kan oprettes på højt niveau. Er der gået kult i 
oldfagene eller er der igen opstået interesse for den intensive fordybelse i 
sproglige fænomener? Vi ved det ikke helt, men konstaterer, at vi nu har 
noget, der minder om tidligere tiders klassisksproglige linie. Og hvad er en 
katedralskole uden klassikere?

Michael Stæhr
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Billedkunst på mellemniveau
Billedkunst er et kreativt fag. Man skal ikke lave skriftlige opgaver, pensum 
er forholdsvis lille (150 sider). Det giver - også på grund af den mere frie 
undervisningsform - et pusterum fra de til tider mere tunge fag.
I timerne taler lærer og elever sammen, alle giver gode råd og kritik af 
hinandens arbejder. Men man skal have lyst til at udvikle sine kreative 
evner, for der er kreative hjemmeopgaver, f.eks. en skitse eller en collage, 
som kan illustrere den 'isme', man beskæftiger sig med på holdet.
Vi startede i 2g med et tegnekursus, hvor vi lærte grundteknikkerne til at 
skabe f.eks. dybde- og skyggevirkning i et billede. Senere beskæftigede vi 
os med farvernes betydning, og vi lærte om rum ved at lave skulptur i ler. I 
slutningen af året er der afsat 30 40 timer, hvor man alene eller sammen 
med andre kan lave et projekt, man har fået speciel interesse for.

Camilla og Cecilie Højrup, 3g
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Skisport og sprog - en god kombination!
Det syntes 3g fra RKS der i vinterferien blev inviteret på genbesøg på et 
sportsgymnasium i Villard de Lans, et supergodt skiterræn ved Grenoble i 
Frankrig. Eleverne blev fordelt på kostskolen eller i franske familier og blev 
fyrsteligt behandlet af de rare indfødte!
Avisen Le dauphiné Liberé omtalte besøget og bragte et fint billede af RKS' 
elever og ledsagende lærere, samt nogle af deres værter. Avisen udtrykker i 
den medfølgende artikel håbet om, at succesen med udveksling af elever på 
to skoler vil blive gentaget. Det håber RKS’ elever også - at dømme efter 
den solbrændthed, der prægede deres ansigter efter turen.

Anne Wright

VILLARD DELAHS
Les lycéens à la découverte du Danemark

Lot lycéens swrt rentrés revis de leur rayai9

En avril dernier, un groupe 
d’élèves du lycée Jean Prévost est 

allé goûter aux charmes de Roskilde, 
petite ville à proximité de Copenha 
gue. A leur tour, les correspondants 
danois ont été accueillis sur le 
plateau pour une semaine, le temps 
de découvrir les joies des sports

d’hiver, en particulier le ski alpin, 
qui leur est peu connu, faute de 
montagnes...

Logés en familles ou à l’internat 
(une autre fameùse découverte), ils 
ont également visité les environs, 
accordant cependant la priorité à la 
Côte 2000. De plus, ils ont assisté

aux cours et, de cette façon, ont pu 
apprécier les différences entre les 
deux systèmes d’enseignement, pré
férant nettement le leur... (moins de 
devoirs, des journées plus courtes, 
des relations meilleures). Mais tout 
a une fin et, déjà, ils ont repris la

longue route du Danemark (25 
heures de car). Cet échange, appelé 
à se poursuivre, est le fruit de la 
persévérance des “cadres" M*“ Per 
rin et Wright, MM. Cuxln et Wright) 
que les élèves ont suivi avec plaisir
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Frivillig idræt
Årets gang i idrætsafdelingen

Vi har på skolen tradition for at deltage i så mange turneringer som mi¿at । 
løbet af skoleåret. Træningen hertil foregår om eftermiddagen i løbet af året, 
og annonceringen herom sker på idræts opslagstavle for enden af 
fællesgarderoben.

1194-95 har ikke været nogen undtagelse med hensyn til aktiviteter. Taget 
rent kronologisk lagde vi ud med fodbold for begge køn. Vi er gerne tilmeldt 
både amtsstævnet og den lokale Roskildeturnering. Resultatet var i år 
strålende for drengene, idet de vandt begge turneringer. Holdet blev først 
standset, da det skulle deltage i Danmarksmesterskaberne. Godt klaret. 
Pigerne var kun tilmeldt det lokale opgør i Roskilde by, og det blev primært 
til en social oplevelse.
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Umiddelbart efter efterårsferien løb håndboldturneringen af stablen for både 
piger og drenge. Vi deltager ikke altid i håndboldturneringerne, da vore 
faciliteter på skolen ikke rummer mulighed for at spille på regulær vis. 
Interessen hos eleverne var imidlertid så stor, at vi fik etableret et hold for 
drenge og to for piger - et konkurrencehold og et motionshold. Vi forsøgte at 
få aftalt træningskampe med Amtgymnasiet, hvilket kun lykkedes for 
drengenes vedkommende. Drengeholdet spillede i Vordingborg og pigehol
dene spillede i h.h.v. Høje Tåstrup og Høng. Ingen af holdene opnåede 
resultater, der kunne bringe dem videre, men især pigerne bed godt fra sig.

Ultimo november og primo december er det tid til badminton. Sidste sæson 
klarede skolen sig vældig godt, men i år måtte vi finde os i både at tabe og 
vinde lidt spredt. Vi er altid tilmeldt amtsturneringen, men derudover 
gennemføres skolemesterskabet internt. Det lægger op til gode fights.
Omkring juletid og ind i det nye skoleår løber basket- og volleyball- 
turneringen side om side. Her plejer et utal af hold fra begge køn og fra flere 
årgange at drage af sted, hvilket også var tilfældet i år. Resultaterne for 
basket blev ikke så strålende som sidste sæson, men de var også 
vanskelige at leve op til. Vi kan konkludere, at de blev pæne. I volleyball gik 
det bedst for 1. og 2. g. pigeholdet, der nåede med i mellemrunden.
Sidst på året har et energisk hold dyrket aerobic en gang om ugen i stive 90 
minutter. Det har været populært. Tidligt i foråret forsøgte en elev at oprette 
et hold i selvforsvar, hvilket ville have været en fin fornyelse. Af uvisse 
årsager viste interessen sig ikke at være tilstrækkelig. Det er velkomment 
med nye forslag.

Vel mødt i den frivillige idræt efter sommerferien. Alle kan være med.

Birthe Skov Jensen
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Efter eksamen
Vi har bedt et par tidligere elever skrive lidt om, hvad de har oplevet i tiden 
efter studentereksamen. Dina Ishak skriver om tiden lige før eksamen, mens 
Anders Cortnum Fly, Mille Nobel og Simon Pihl har skrevet om tiden efter 
studentereksamen:

3g HIMMEL OG HELVEDE
...Og så kom jeg i 3g: fedest, så er jeg snart færdig. Men på en eller anden 
måde er det lidt tragisk, for nu begynder det hele rigtigt at blive alvor! Det er 
nu, jeg skal til at bestemme min fremtid, inden det er for sent. Hvad er det 
så egentlig jeg vil, og kan jeg leve op til de forventninger, mine forældre har 
til mig? Kan jeg leve op til mine egne forventninger, som jo nok er de 
vigtigste? Det var nu altså nemmere i 1g. Dermed ikke sagt, at det kun er 
hårdt at gå i 3g, men at det er her, det største pres ligger, for lige pludselig 
går tiden altså stærkt.
Snakken om studentervogn er forlængst begyndt og i starten tænker man 
på øl i lange baner, studenterfester og en fin hue. Men midt i al herligheden 
blev jeg overvældet af tanken om pludselig at blive sluppet ud af den 
isolerede lille boks - skolen, hvor jeg dagligt har delt vreden over at blive pint 
med opgaver med over 600 elever og har snydt mig ind i køen til boden. Har 
det egentlig ikke været meget hyggeligt en gang imellem, når jeg tænker 
over det? Jo, det har, for jeg havde det godt, jeg havde altid nogen at 
snakke med, og var sammen med nogen, der stod i den samme situation. 
Hvis jeg gad virke bare den mindste smule interesseret i mit arbejde, så blev 
jeg ikke fyret. Den tryghed får man ikke hvorsomhelst.
Men det skal heller ikke lyde, som om jeg ikke er glad for snart at være 
færdig; blot er det svært at skulle til at starte et helt nyt kapitel i sit liv. Før 
vidste jeg, hvad jeg lavede året efter, det gør jeg bare ikke mere. Og svært 
er det at tænke på, at 95 % af dem jeg var vant til at se på skolen, vil jeg få 
at se ved tilfældighedernes spil. Jeg føler mig som en fugl, der i tre år 
sammen med andre har gået på skole for at lære at flyve. Om nogle få 
måneder skal vi testes for, om vi flyver godt eller dårligt. Uanset resultatet, 
så bliver vi sluppet løs, og mere eller mindre succesfuldt flyver vi hver vores 
vej. Nogle bliver fanget af katten i desperate forsøg på at flyve med endnu 
ikke færdigudviklede vinger, andre flyver højt og bygger rede på toppen af 
deres eget bjerg.

Dina Ishak
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Nu sergent
Jeg blev student fra RKS i 1993 og havde ved sessionen fået besked om at 
stille på Sjælsmark Kaserne ved Kongens Artilleri Regiment / KAR 03.10.93 
kl. 12.00.
Der stod jeg så sammen med 499 andre meget forvirrede unge mennesker. 
Sammen med 120 andre blev jeg ført hen til vores batterigård, hvor vi af 
vores kaptajn blev budt velkommen til verdens bedste stabsbatteri'.
Efter nogle dage skulle vi rigtigt i gang. Vi løb, kravlede og sprang i et væk, 
men altid var vi i godt humør - dvs næsten alle, for der var altid nogle, som 
prøvede at snige sig uden om. De blev som regel opdaget! - som vores 
sergent sagde dengang: Det er smart at snyde, men det er dumt at blive 
opdaget.
Efter en måneds utallige løbeture og kravlelektioner blev jeg spurgt, om jeg 
kunne tænke mig at komme på sergentskole - jo, tak! svarede jeg. Med ét 
befandt jeg mig sammen med 100 andre rekrutter i Varde. Det regnede og 
blæste altid. Et rigtigt soldatervejr!, som vores kaptajn sagde.
Jeg har gennem min tid inden for militæret fået lyst til at blive officer og 
søgte ind på Hærens Officerskole. Der var mange forskellige prøver: 
teoretiske, fysiske og psykologiske, men nu er jeg optaget på uddannelsen. 
Selv om man dårligt skulle tro det, har studentereksamen været til stor gavn 
for mig i hæren: Som sergent skulle jeg undervise de menige, og der er det 
en fordel at kunne skrive klare og udførlige ordrer.
Ved optagelsen på Officerskolen er det næsten et krav, at man har den 
almene gymnasieviden, for at være egnet. Så her har studentereksamen 
været et stort plus. Alt i alt har jeg gode og sjove minder fra militæret.

Anders Cortnum-Fly, sergent ved 1. bt. 5.AA/KAR.
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En 4g'er reflekterer over tiden i gymnasiet
Jeg ligger i solen og nyder livet og det danske forår for første gang i 4 år, 
uden at mine håndflader bliver fugtige, og uden at min puls løber løbsk ved 
tanken om uskrevne stile og en forestående eksamen.
Som 4g'er må jeg erkende, at mafematikopgaver, danske stile og gamle 
madpakker er gemt væk i de grå skuffer, og det kræver mere end min 
nuværende hjerneaktivitet at finde dem frem igen. Men ved en nærmere 
ransagelse af de små grå savner jeg faktisk dagligdagen i gymnasiet (uden 
at fornægte den dejlige følelse det er at være færdig med skolen).
Gymnasiet er en tværfaglig uddannelse, hvor man får undervisning i alt lige 
fra unionspolitik til andengradsligninger. Det kan selvfølgelig være gabende 
kedeligt, når man kl. 8 en mandag morgen skal undersøge, om urtesalt er 
radioaktivt eller analysere et lettilgængeligt digt af Michael Strunge, men 
generelt er det spændende at få udvidet horisonten på så mange forskellige 
områder. Det er især i 3g at man begynder at se en overordnet 
sammenhæng i de mange forskellige ting, man har lært. Man kan bruge sin 
viden på tværs af fagene, men også uden for de grå mure.
At gå i gymnasiet kan til tider være hårdt og frustrerende, men der er ikke 
noget sandt i det velkendte skræmmebillede af de stakkels små kid, der får 
smidt 30 kg bøger i nakken og skal læse 200 sider shakepear i løbet af den 
første uge. Det vigtigste er, at man har en god portion entusiasme, og at 
man viser initiativ til at deltage i undervisningen.
At gå i gymnasiet er heller ikke ensbetydende med at man sidder hver nat 
over sine bøger og de obligatoriske 3 kander kaffe til kl. 5 om morgenen.
Gymnasiet er også lig med nye bekendtskaber og venner, skolefester og 
private drukorgier og selvfølgelig vigtigst af alt: GIMLE. Gimle er simpelt hen 
stedet. Jeg vil vove den påstand, at denne musikcafé med happy-hour, 
dunkende poprytmer og andre scorehungrende unge har været afgørende 
for mange gymnasieelevers fortsatte eksistens og overlevelse.
Havde jeg chancen ville jeg gøre det hele...øh...om...nej, glem det.
Nå...nu er mine balder så småt ved at ligne brændt bankekød, så jeg vil 
overlade danske stile og de mange gode oplevelser til jer og vende mig om 
på ryggen, mens jeg funderer over, hvordan det mon er at være kid på 
universitetet...

Mille Nobel
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100 dage i østen - med Trans Asian Expedition
Afgår der tog fra Københavns Hovedbanegård til Mongoliet? Kan man se 
Den kinesiske Mur fra Månen? Kan man bestige 16000 trappetrin på 
halvanden dag? Hvor billig er en overnatning på grænsen til Hong Kong? 
Hvor dyr er en overnatning på et thailandsk privathospital? Hvad tid spiser 
hajerne morgenmad og er det farligt at se på? Kan det være en dårlig ide at 
overvære et vulkanudbrud? Og hvor længe kan man egentlig undvære sin 
kæreste? Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i følgende 
artikel om en lang rejse og en stor oplevelse.
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Vi var tre unge mænd, der udgjorde den selvbestaltede transasiatiske 
ekspedition. Vi fik tørst en ganske god smagsprøve på livet i Moskva. På en 
station i centrum kom vi lige op af undergrunden og ind i en 
gammelkommunistisk demonstration, som krævede det gamle system 
genindført. I dette virvar af røde faner og billeder af Stalin følte man sig 
hensat til en tid, som man troede var svunden, men forandringerne og den 
nye tid manifesterede sig dog også kraftigt i gadebilledet. En modsvarende 
demonstration af sortklædte unge havde udskiftet Stalin med afguds billeder 
af Dave Ganan (forsanger i Depeche Mode), som viste sig at have 
fødselsdag netop denne dag.

Den Transsibiriske Jernbane er en fem dages rejse i tog til Mongoliet. De 
fleste rygsækrejsende kører dog videre til Kina, men ved en fejltagelse fra 
rejsebureauets side var vi blevet booked til det russiske tog, som har 
endestation i Mongoliet. I stedet for samværet med andre rygsækrejsende 
blev turen til et møde med russerne og især alle mongolerne, som udgjorde 
størstedelen af togets passagerer. Undervejs blev der smuglet, stjålet og 
ikke mindst handlet ved hvert stop, som på de gamle karavaneveje, med de 
fattige og totalt afsondrede mennesker i det inderste af Sibirien.

Herfra gik det over grænsen til Mongoliet, hvor toget stoppede med et suk i 
hovedstaden Ulan Bator. Det er en speciel by; landskabet når helt ind i byen 
repræsenteret af græssende kvæg i vejkanterne - ikke fordi de er hellige, 
men fordi det i bund og grund er et bondesamfund. Utroligt at tænke sig, at 
verdens største rige er blevet styret herfra. En del af tiden var vi indlogeret i 
de traditionelle Ger-rundtelte, som udgjorde basen for fantastiske rideture 
ud over den åbne slette blandt nomadefolk med græssende får og yakokser. 
Et sted i det sydlige Kina mødte vi en 18-årig pige,som virkelig drømte om at 
komme til Beijing; vi er fra Danmark og har alligevel allerede været i hendes 
lands hovedstad: Det var utrolig spændende at blive inviteret indenfor hos 
hendes familie og høre hendes syn på verden; hun var bl.a. af den 
opfattelse, at den kinesiske befolkning talte et par hundrede tusinde - et tal 
der, ifølge vor højt besungne rejseguide, svarede nogenlunde til 
befolkningen i hendes provins. Det var et sådant møde og en sådan 
gæstfrihed, som man kun oplever ved at træde udenfor turistområderne og 
ind til lokalbefolkningen. Det fik os til totalt at glemme alle kedelige 
oplevelser med mennesker, der var ude på at snyde enhver for penge.

37



Roskilde Katedralskole 1995

I denne sammenhæng må jeg lige nævne nogle af de gratis glæder: At stå 
tidligt op og svømme ud fra den thailandske kyst for at se hajerne glide 
majestætisk ind over koralrevet. Man skal bare ligge stille i vandet, så 
kommer de helt tæt på, mens de fanger fisk til morgenbordet; et fantastisk 
syn. Eller at stå i passende afstand på den helt rigtige dag, i det helt uguge 
år og se en vulkan komme prustende til live efter længere tids søvn. Det er i 
sådanne øjeblikke, at man må overvældes af naturens styrke; og når man 
så vågner af den oplevelse, så må man skyde billeder af med samme hast 
som vulkanens lavasøjler.
Selv er jeg klar til at tage afsted allerede i morgen, hvis det skulle være så 
en dag gør jeg det nok igen. En gang rygsækrejsende, altid 
rygsækrejsende.

Simon Pihl
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Roskildenser - Samfundet
Roskildenser - Samfundet er en forening af elever, udgået fra Roskilde 
Katedralskole. Foreningen blev stiftet d. 28. oktober 1916.
Det er foreningens formål at vedligeholde forbindelsen og styrke 
sammenholdet mellem gamle elever fra skolen. Herudover har Samfundet 
en studie- og uddannelsesfond, hvor medlemmer kan få billige studielån. 
Desuden uddeler foreningen legater, f.eks. ved dimittendfesten, hvor bl.a. 
rejselegatet på indtil 10.000 kr. uddeles. Rejselegatet gives efter ansøgning 
til en eller to dimittender.
For de gamle elever arrangerer Roskildenser - Samfundet fester efter 10, 
25, 40 ... års forløb. Dette sker i form af en års- og jubilarfest, som afholdes 
den anden lørdag i juni hvert år.
De første to år efter studentereksamen er alle gamle elever gratis og helt 
automatisk medlemmer og får tilsendt foreningens publikation Roars-Kilde 
hvert år. Derefter er kontingentet 30 kr. pr. år for de yngre årgange, og 
senere 75 kr. pr. år. Livsvarigt medlemsskab kan tegnes for 750 kr.

Lektor Marianne Kelstrup er medlem af bestyrelsen.
Advokat J.J. Skou er formand.
Sekretær:
Inga Svarre Nielsen, Set. Agnesvej 2,19, 4000 Roskilde, tlf. 42 35 04 30.
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Roskildenser - Samfundets Rejselegat
er på indtil 10.000 kr. og det kunne tor tørste gang søges af 3g-elever i 
skoleåret 90/91. Det er en betingelse for tildeling, at ansøgere forelægger 
en beskrivelse af formålet. Det vil typisk være en studierejse til udlandet i 
året efter studentereksamen i tilknytning til uddannelsesønsker. Legatet vil 
kunne bruges til hel eller delvis dækning af rejse-, studie- og 
opholdsudgifter. Det forventes, at man efterfølgende afleverer en kort 
rapport om rejse og udbytte.
Ansøgningen, der ikke kræver en særlig blanket, afleveres på skolens 
kontor senest 1. maj det år, hvor man afslutter studentereksamen.
Indstilling foretages af skolens rektor efter forhandling med de af skolens 
lærere, der er medlemmer af Roskildenser - Samfundet.
Legater tildeles endeligt af bestyrelsen og vil sædvanligvis være at uddele 
ved skolens translokation eller i forbindelse med generalforsamlingen og 
års- og jubilarfesten.

Roskilde Katedralskoles Venner
- til daglig kaldt VENNERNE - er en støtteforening, der består af nuværende 
og tidligere elever, disses pårørende, ansatte på skolen, samt andre, der 
interesserer sig for skolen.
Foreningens formål er at yde skolen støtte til aktiviteter for elever. I de 40 år, 
foreningen har eksisteret, er det blevet til ganske meget. Af mere faste 
årlige punkter kan nævnes støtte til ekskursioner, lejrskoler og studierejser.
I de senere år er det blevet en stadig vigtigere opgave at yde støtte til 
enkeltelever på skolen i forbindelse med de studierejser, som alle 2.g- 
klasser får tilbud om at komme med på . Tanken er, at ingen skal være nødt 
til at blive hjemme af økonomiske grunde.
Kontingentet er mindst 50 kr pr. år. Der kan tegnes livsvarigt medlemsskab 
af foreningen for 300 kr én gang for alle. Indmeldelse foregår ved 
henvendelse til sekretæren, Gudrun Abildgaard, eller formanden, rektor Kurt 
Zimmermann.

Kurt Zimmermann
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SKOLENS ANSATTE
AUGUST 1995

Ja Adjunkt Tom Juul Andersen: matematik, fysik, naturfag.
An Studielektor Esben Andreasen: engelsk, religion, inspektor.
Be Adjunkt Conny Behrendt Lau: musik, tysk.
Bi Lektor Kit Bisgaard: fransk.
Bs Lektor Christian Biands: matematik, fysik,naturfag,ledende inspektor.
Bo Lektor Anders Bohn: historie, religion, oldtidskundskab.
Bj Lektor Michael Boje: historie, religion, oldtidskundskab.
JB Pedelmedhjælper Jens Bondo
Ci Niels Henrik Christensen, musik, datavejleder.
Cn Lektor Kaj Hjortgaard Christensen: matematik, fysik, naturfag.
Cs Adjunkt Jørn Christiansen: kemi, fysik.
Cr Lektor Lissi Cronshaw: musik, tysk.
Di Adjunkt Randi Dilling: biologi, religion.
Dr Lektor Steen Dragsted: matematik, fysik, naturfag.
Ek Lektor Aase Elkott: engelsk, idræt.
Fs Lektor Anne Friis: engelsk, latin.
Mt Adjunkt Marianne Friis: kemi, biologi.
Fr Lektor Jørgen Frost: geografi, idræt, skemalægger.
Gd Adjunkt Pram Gad: idræt, samfundsfag.
Gå Lektor Carl Chr. Graae: historie, engelsk.
Sh Lektor Bjarne Skov Hansen: matematik, fysik, kemi, naturfag.
Hn Lektor Gunnar Stig Hansen: tysk, engelsk.
He Lektor Kirsten Hermansen: dansk, historie.
Hs Lektor Rolf Hesse: græsk, oldtidskundskab, tysk , latin.
DH Sekretær Ditte Hjorth
Ho Lektor Marie-Louise Holm: fransk, psykologi, studievejledning.
Hø Adjunkt Doris Høegh: dansk, billedkunst.
Jn Lektor Claus Jensen: religion, dansk, studievejledning.
Je Adjunkt Birthe Skov Jensen: historie, idræt.
Jp Adjunkt Mogens Jepsen: tysk, engelsk.
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Jo Adjunkt Benedikte Juhlin: musik.
Jø Lektor Georg Jørgensen: samfundsfag, historie, erhvervsøkonomi.
Jg Lektor Steen Mammen Jørgensen: matematik, datavejleder.
Ke Lektor Marianne Kelstrup: engelsk, religion.
Kj Lektor Heidi Kjær: samfundsfag, historie, studievejledning.
Kb Adjunkt Irma Kobæk: spansk, inspektor.
Kh Lektor Peter Koch: matematik, idræt.
Ky Lektor Pia Kylborg: latin, oldtidskundskab, engelsk, spansk.
Lm Lektor Ib Lumholt: dansk, engelsk, psykologi.
Lt Lektor Inge Lumholt: dansk.
Ld Lektor Ole Juul Lund: engelsk, idræt.
Lb Adjunkt Pia Lübcke: historie, dansk, filosofi.
Ly Adjunkt Irene Lütken: dansk, idræt, drama.
Md Adjunkt Annette Gleerup Madsen: biologi, idræt, inspektor.
Ma Lektor Bodil Madsen, fransk, dansk, historie.
Mo Lektor Jegvan Mortensen: fransk, tysk.
Mø Lektor Connie Mørk: biologi, idræt.
Nn Lektor Jan Troensegaard Nielsen: kemi, fysik, naturfag, inspektor.
Ni Adjunkt Lone Birchvald Nielsen: dansk, billedkunst.
Pa Lektor Inge Lis Pade: matematik.
Pe Lektor Mogens Ellebæk Petersen: biologi, idræt.
FR Pedelmedhjælper Fathi Rahmeh
Re Lektor Kirsten Refnov: fransk, tysk.
Rh Lektor Margit Reyhé: dansk, engelsk.
Sc Lektor Henning Schultz: geografi.
Sm Adjunkt Niels Smedegaard: matematik, fysik, naturfag, datavejleder.
Th Adjunkt Erik Spang-Thomsen: dansk, idræt.
St Lektor Finn Stefånsson: dansk, religion, studievejledning.
Sr Adjunkt Michael Stæhr: latin, tysk.
AS Kantineleder Alice Sørensen.
Sø Lektor Henrik Sørensen: matematik, fysik, naturfag.
Ty Lektor Karen Thygesen: dansk, fransk.
To Adjunkt Grete Tokkesdal: matematik, datalogi.
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Tm Adjunkt Hanne Tommerup: latin, græsk, oldtidskundskab.
Tr Lektor Nils Trautner: fysik, matematik, natudag, teknikfag, 

datavejleder.

TS Sekretær Trine Svarre Møller.
Wo Lektor Niels Westh: geografi, samfundsfag, studievejledning.
Wi Adjunkt Lisbeth Birde Wiese: dansk, spansk.
Wr Lektor Anne Wright: dansk, fransk.
Zm Rektor Kurt Zimmermann: engelsk, tysk.
Øs Adjunkt Frank Østergaard: historie, russisk, fransk.
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